
П Р Е Д Л О Г 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА  

Члан 1. 

У Закону о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/15 и 95/18 - др. закон), члан 2. мења се и гласи: 

„Начела 

Члан 2. 

Овај закон и други закони као и подзаконска акта, када се примењују у 
вези са делатностима које су предмет уређења овог закона, тумачиће се и 
примењивати у складу са начелима: 

1) континуирано снабдевање довољним количинама минералних 
сировина је неопходно за снажење и одрживост тржишне привреде у 
Републици Србији; 

2) циљ овог закона је да уреди односе поводом геолошких 
истраживања и рударства на уравнотежен начин, којим се обезбеђује 
економска, социјална и еколошка одрживост ових активности и пројеката, у 
условима тржишне привреде;  

3) имаоци права добијених на основу овог закона обавезни су да у 
свим својим активностима поступају по најбољим пословним, социјалним и 
еколошким правилима струке, и да примењују најбоље техничке методе и 
средства при геолошким истраживањима и експлоатацији минералних 
сировина, да би се унапредила одрживост пројеката и безбедност свих, и да се 
у највећој мери спрече, умање и уклоне штете и сметања од активности 
уређених овим законом; 

4) гарантује се сигурност, предвидљивост и континуитет истражних и 
рударских права у складу са овим законом.”. 

Члан 2. 

У члану 3. тачка 3) после речи: „индициране и измерене”, додају се речи: 
„по Паневропском кодексу за извештавање резултата истраживања минералних 
ресурса и резерви (PERC)”. 

У тачки 4) после речи: „питке, минералне”, реч: „и” брише се, а после 
речи: „термалне”, додају се речи: „и термоминералне”. 

У тачки 5) речи: „средње и високе енталпије из којих је могуће издвајање 
топлотне енергије температуре преко 100 С;” замењују се речима: „средње 
енталпије из којих је могуће издвајање топлотне енергије температуре 100 С - 
200 С и ресурсе високе енталпије из којих је могуће издвајање топлотне 
енергије температуре преко 200 С;”. 

У тачки 8) речи: „и геотермална енергија” бришу се. 

У тачки 10) после речи: „одговарајуће класе”, додају се речи: „по 
актуелној верзији Паневропског кодекса за извештавање резултата 
истраживања минералних ресурса и резерви (PERC)”. 
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У тачки 13) речи: „сировине за производњу опекарских, керамичких и 
ватросталних материјала” мењају се и гласе: „опекарске, керамичке и 
ватросталне глине”, а после речи: „грађевинарству” додају се речи: „као и 
карбонатне сировине, туф, зеолитизирани туф и тресет, који се користе у 
индустрији;”. 

У тачки 19) запета и речи: „на основу кога се може одобрити коришћење 
ресурса подземних вода за потребе грејања породичног домаћинства физичког 
лица” бришу се; 

У тачки 26) запета и речи: „на основу кога се може одобрити коришћење 
ресурса подземних вода за потребе водоснабдевања породичног домаћинства 
физичког лица” бришу се. 

Тачка 29) мења се и гласи: 

„29) 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 површински је омеђен линијама највише два затворена полигона;”. 

Тачка 30) мења се и гласи: 

„30) носилац истраживања је привредно друштво, односно друго правно 
лице и предузетник којем је одобрено извођење примењених геолошких 
истраживања од стране надлежног органа;”. 

У тачки 31) после речи: „привредно друштво,” додају се речи: „огранак 
страног привредног друштва”, реч: „и” замењује се речју: „или”, а после речи: 
„предузетник” додају се речи: „који је регистрован у Републици Србији и”. 

У тачки 39) речи: „и геотермалних ресурса високе енталпије” бришу се. 

У тачки 40) речи: „и других геолошких ресурса” бришу се. 

У тачки 41) после речи: „обухвата простор” додају се речи: „дефинисан 
одобрењем за експлоатационо поље или експлоатацију”, а речи: „и 
геотермалних ресурса” и речи: „и простире се до пројектоване дубине 
експлоатације” бришу се. 

У тачки 42) речи: „за исти простор може тражити истражно право” 
замењују се речима: „у заштитном простору може да истражује”, а после речи 
„експлоатационог поља”, додају се речи: „и после проширити експлоатационо 
поље”. 

У тачки 43) реч: „и” замењује се речју: „или”. 

У тачки 46) после речи: „лиценцом, које”, додаје се реч: „израђује”. 

Тачка 53) мења се и гласи: 

„53) средство обезбеђења може бити: 

(1) меница која је бланко сопствена меница потписана и оверена од 
стране друштва које је подноси у одговарајућем поступку, 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;  

(2) безусловна, неопозива и платива на први позив банкарска гаранција 
за добро извршење посла издата од стране пословне банке у Републици 
Србији у износу утврђеном овим законом;  

(3) корпоративна гаранција”. 
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У тачки 53) тачка на крају замењује се тачком запетом. 

После тачке 53) додају се тач. 54) и 55), које гласе: 

„54) „Инвестициони споразум” је уговор који могу да закључе Република 
Србија, коју заступа Влада и инвеститор у експлоатацију минералних сировина 
у смислу овог закона, којим се ближе уређују односи од заједничког интереса. 
Инвестициони уговор не представља уговор на основу кога улагач и/или 
Република Србија стиче улагање у смислу закона који уређује улагања и 
међународних уговора о подстицању узајамних улагања, нити њиме инвеститор 
стиче права на геолошка истраживања и/или експлоатацију која се добијају у 
складу са овим законом; 

55) припремни радови јесу радови који се могу изводити на 
експлоатационом пољу и претходе радовима на отварању рудника, а односе се 
нарочито на рашчишћавање терена и уклањање објеката ради обезбеђења 
простора за изградњу будућих рударских објеката и извођење рударских 
радова, постављања објеката, инсталације и опреме привременог карактера. 
Ови радови не подразумевају радове на изградњи објеката.”. 

Члан 3. 

У члану 4. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе:  

„Геолошка истраживања и експлоатација минералних сировина су у 
јавном интересу. 

Изузетно од става 3. овог члана, у случају да се експлоатација врши у 
заштићеном подручју или подручју еколошке мреже, јавни интерес и значај 
утврђују се у складу са законом којим се уређује заштита природе.”. 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 6. број: „3.” замењује се бројем: 
„5.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 8. број: „3.” замењује се бројем: 
„5.”. 

Досадашњи став 7, који постаје став 9. мења се и гласи:  

„Примењена геолошка истраживања и експлоатација урана, никла и 
кобалта може се вршити само уз претходну сагласност Владе на предлог 
Министарства и у складу са законом којим се уређује заштита природе.”.  

Члан 4.  

У члану 6. додају се ст. 2. и 3, који гласе:  

„Геолошки истражни радови без сагласности власника и/или корисника 
не смеју се изводити на раздаљини мањој од стотину метара од стамбених 
објеката, осим инжењерскогеолошких, геотехничких и хидрогеолошких 
истраживања.  

Геолошки истражни радови без сагласности власника и/или корисника не 
смеју се изводити на раздаљини мањој од стотину метара од објеката у јавној 
употреби, као што су болнице, установе заштите (домови за старе, лица са 
посебним потребама и др.), верски објекти, гробља, установе културе, школе, 
факултети, студентски домови и сл, осим инжењерскогеолошких, геотехничких 
и хидрогеолошких истраживања.”. 
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Члан 5. 

У члану 8. став 1. после речи: „њеној територији,” додаје се реч: 
„троструку”. 

После става 1. додаје се став 2, који гласи:  

„Вредност ископане минералне сировине или других геолошких ресурса 
из става 1. овог члана, утврђује се актом Владе сваке друге године на основу 
тржишне вредности ископане минералне сировине или других геолошких 
ресурса.”  

Члан 6. 

После члана 8. додаје се члан 8a, који гласи: 

„Члан 8a 

Сва правна и физичка лица која подносе захтеве, поднеске и другу 
документацију у вези са применом одредаба овог закона, биће у могућности да 
обављају кореспонденцију са Министарством у електронском облику, потписане 
квалификованим електронским потписом, односно квалификованим 
електронским печатом, у складу са законом којим се уређује електронско 
пословање. 

Министар ближе прописује начин подношења захтева, поднесака и друге 
документације, електронским путем односно достављање података, аката и 
документације, сходно одредбама овог закона.”. 

Члан 7. 

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, одобрење за експлоатацију, одобрење за 
изградњу рударских објеката и/или одобрење за извођење рударских радова, 
одобрење за употребу рударских објеката и одобрење за управљање 
рударским отпадом, потврда о резервама минералних сировина и ресурса 
и/или других геолошких ресурса, пренеће се на захтев носиоца одобрења на 
друго привредно друштво, односно друго правно лице и предузетника, у складу 
са условима прописаним овим законом. 

Преносом одобрења из става 1. овог члана, преносе се и сва права и 
обавезе и друга одобрења која су издата у вези са пренетим одобрењем. 

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 када су испуњени услови из ст. 
4. и 5. овог члана.  

Уз захтев за пренос одобрења подносе се: 

1) фотокопија одобрења које је предмет преноса или подаци о издатом 
одобрењу за све акте из става 1. овог члана; 

2) доказ о праву својине или коришћења, закупа и/или сагласности 
односно службености новог носиоца одобрења за површину на којој је 
планирана изградња рударских објеката и извођење рударских радова за 
најмање пет година у складу са одобреном техничком документацијом са 
списком катастарских парцела и са писаном изјавом носиоца одобрења да су 
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исте обухваћене рударским радовима за наредних најмање пет година у складу 
са одобреном техничком документацијом, за пренос одобрењa за 
експлоатацију, одобрење за изградњу рударских објеката и/или одобрења за 
извођење рударских радова, и одобрење за управљање рударским отпадом;  

3) ситуациона карта у размери, 1:2500 или у одговарајућој размери, не 
старија од шест месеци са уцртаним границама експлоатационог поља, стањем 
рударских радова, пројектованим рударским радовима за наредних најмање 
пет година у складу са одобреном техничком документацијом, јасно назначеним 
границама и ознакама катастарских парцела у писаној и дигиталној форми, 
оверена од стране стручног лица са лиценцом, за пренос одобрења за 
експлоатационо поље и/или одобрење за експлоатацију, одобрење за изградњу 
рударских објеката и/или одобрења за извођење рударских радова и одобрење 
за управљање рударским отпадом;  

4) извештај носиоца одобрења за истраживање и/или експлоатацију о 
извршењу обавеза у вези: санације и рекултивације простора; управљања 
рударским отпадом; благовременог извештавања надлежног органа и 
инспекцијских служби о вршењу радова на извођењу геолошких истраживања 
и/или експлоатације, за пренос одобрења за примењена геолошка 
истраживања минералних и других геолошких ресурса, одобрења за 
задржавање права на истражни простор, одобрења за експлоатационо поље, 
одобрења за експлоатацију; 

5) писана изјава новог носиоца одобрења о прихватању преноса 
одобрења са свим правима и обавезама које проистичу из њега, за све акте из 
става 1. овог члана; 

6) гаранција банке или меница или коорпоративна гаранција за 
извршење послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед 
експлоатације за најмање три године од дана подношења захтева за пренос 
одобрења, када нови носилац одобрења врши пренос одобрења за изградњу 
рударских објеката и/или извођења рударских радова или одобрења за 
експлоатацију у складу са чланом 77. овог закона;  

7) доказ о уплати прописане републичке административне таксе, за све 
акте из става 1. овог члана. 

Уз захтев за пренос потврде о резервама минералних сировина и 
ресурса и/или других геолошких ресурса, коју подноси носилац потврде 
подноси се: 

1) фотокопија потврде која је предмет преноса или подаци о издатој 
потврди; 

2) писана изјава новог носиоца потврде о прихватању преноса потврде 
са свим правима и обавезама које проистичу из ње; 

3) за правно лице на које се преноси потврда, доказ о измирењу 
накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких 
ресурса, односно накнаде за коришћење минералних сировина, у складу са 
стањем на дан подношења захтева. 

На дан подношења захтева морају бити измирена сва потраживања по 
основу накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других 
геолошких ресурса, односно накнаде за коришћење минералних сировина, за 
правно лице на које се преноси одобрење као и подносиоца захтева. 

Решење из става 3. овог члана које издаје Министарство је коначно и 
против њега се може покренути управни спор.  
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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 8. 

У члану 11. став 2. мења се и гласи: 

„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, промоцију рударства 
у циљу стварања повољних услова за инвестиције у области одрживог развоја 
рударске индустрије и усаглашавање са регулативом из области рударства 
Европске уније о заштити животне средине; смерницама о животној средини, 
здрављу и сигурности Међународне финансијске корпорације (IFC), 
принципима Међународног савета за рударство и метале (ICMM).”. 

Члан 9. 

У члану 12. став 1. речи: „одређују се дугорочни циљеви”, замењују се 
речима: „одређујe се општи циљ”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:  

„Стратегија садржи елементе прописане законом којим се уређује 
плански систем Републике Србије.” 

Досадашњи ст. 2 - 4. постају ст. 3 - 5.  

Члан 10. 

Члан 13. мења се и гласи: 

„Члан 13. 

Влада доноси акциони план и по потреби програме остваривања 
стратегије, на предлог Министарства.  

Поједини посебни циљеви утврђени Стратегијом могу се разрађивати 
програмима.  

Акционим планом за спровођење Стратегије се утврђује динамика 
остваривања мера за спровођење Стратегије, у складу са законом којим се 
уређује плански систем.” 

Члан 11. 

У члану 14. у ставу 1. после речи: „(у даљем тексту: Завод),” додају се 
речи: „као посебна организација са својством правног лица, у складу са овим 
законом”. 

Члан 12. 

У члану 21. став 1. после речи: „хидрогеолошка истраживања за 
потребе”, додаје се реч: „утврђивања,”, а после речи „урбанистичког 
планирања,” додају се речи: „снижавања нивоа подземних вода,”. 

Додаје се став 5, који гласи:  

„У погледу услова и начина контроле и праћења концентрације гасова са 
ефектом стаклене баште у атмосфери на нивоу који би спречио опасне 
антропогене сметње у климатском систему, примењују се прописи из области 



7 
 

заштите животне средине, а у погледу услова и начина изградње постројења за 
складиштење CО2 примењују се прописи из области изградње објеката.”. 

Члан 13. 

У члану 22. став 1. после речи: „пројеката геолошких истраживања,” 
додају се речи: „вршење техничке контроле пројекта геолошких истраживања,”, 
а речи: „и које поседује лиценцу за обављање тих послова” замењују се речима: 
„у Републици Србији”. 

У ставу 2. после речи: „резултатима геолошких истраживања”, додају се 
речи: „руковођења и стручног надзора над извођењем геолошких 
истраживања,”, а речи: „стеченом високом школском спремом на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије)”, 
замењују се речима: „стеченим високим образовањем најмање седмим нивоом, 
подниво један (ниво VII-1) националног оквира квалификација који се стиче 
завршавањем интегрисаних академских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ 
бодова, (мастер академских студија, мастер струковних студија), односно 
основних студија на факултету у трајању од најмање пет година, одговарајућег 
образовног профила и модула”.  

У ставу 3. речи: „стеченом високом школском спремом на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије)”, 
замењују се речима: „стеченим високим образовањем најмање седмим нивоом, 
подниво један (ниво VII-1) националног оквира квалификација који се стиче 
завршавањем интегрисаних академских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ 
бодова, (мастер академских студија, мастер струковних студија), односно 
основних студија на факултету у трајању од најмање пет година, одговарајућег 
образовног профила и модула”. 

У ставу 5. речи: „страна правна лица” замењују се речима: „огранци 
страних правних лица”. 

Члан 14. 

Члан 23. мења се и гласи: 

„Члан 23. 

Овлашћење за обављање послова из члана 22. ст. 2 - 4. овог закона 
стиче се полагањем стручног испита.  

Стручни испит из става 1. овог члана, полаже се пред комисијом коју 
образује Комора рударских и геолошких инжењера Србије.”. 

Члан 15. 

После члана 23. додају се називи чланова и чл. 23а, 23б, 23в и 23г, који 
гласе: 

„Комора рударских и геолошких инжењера Србије 

Члан 23a 

Комора рударских и геолошких инжењера Србије (у даљем тексту: 
Комора), је правно лице основано ради унапређења услова за обављање 
стручних послова у области рударства и геологије, пројектовања, геолошких 
истраживања, изградње рударских објеката и других области значајних за 
рударство и геологију Републике Србије, заштите еснафских и појединачних 
интереса, унапређења пружања услуга и ради остваривања свих других 
циљева којима се унапређује стручност и професионалност рада. 
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Чланови Коморе су инжењери геолошке, рударске, металуршке, 
грађевинске, машинске и електротехничке струке, као и инжењери заштите 
животне средине и других техничких струка који обављају стручне послове у 
циљу геолошких истраживања минералних сировина, подземних вода и 
геотермалних ресурса и експлоатације минералних сировина. 

Седиште Коморе одређује се статутом.  

Комора, у складу са овим законом и статутом, обавља следеће послове: 

1) утврђује професионална права и дужности и етичке норме 
понашања чланова у обављању послова геологије и рударства, пројектовања и 
извођења радова; 

2) утврђује испуњеност услова и издаје лиценце у складу са одредбама 
овог закона; 

3) проверава усклађеност издатих лиценци по прописима других 
земаља; 

4) води евиденцију лица из тачке 2. овог члана која је доступна на 
електронском порталу коморе у складу са законом којим се уређује заштита 
података о личности; 

5) објављује биографије компетентних лица на свом електронском 
порталу у складу са законом којим се уређује заштита података о личности; 

6) организује, спроводи и издаје уверења о положеним стручним 
испитима за инжењере геологије, рударства као и других струка које обављају 
стручне послове у рударству и геологији; 

7) прибавља сагласност министра на програм о условима и начину 
полагања стручног испита; 

8) заступа интересе чланства; 

9) у складу са праксама најугледнијих инжењерских комора у свету, 
усваја кодекс професионалних и етичких стандарда инжењера геологије, 
рударства и других инжењерских струка које обављају стручне послове у 
рударству и геологији, а нарочито у вези са компетентним лицима и кодекс 
доследно примењује у интересу грађења угледа Коморе и њеног чланства, а у 
складу са праксама најугледнијих инжењерских комора у свету; 

10) организује суд части за утврђивање повреда професионалних 
стандарда и норматива (професионалне одговорности), као и за изрицање 
мера за те повреде; 

11) обезбеђује полису колективног осигурања за сва компетентна лица, 
на одговарајућем нивоу појединачног осигураног случаја; 

12) решава спорна стручна и професионална питања; 

13) у случају сумње, проверава статус компетентног лица страног 
инжењера; 

14) води јавни регистар компетентних лица, издатих лиценци и 
положених стручних испита; 

15) обавља и друге послове у складу са законом и статутом које 
унапређују геолошка истраживања и рударство у Републици Србији. 

Комора своју организацију и начин обављања стручних послова уређује 
у складу са овим законом. 
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Предлог статута Комора доставља Министарству ради давања 
сагласности. 

Органи Коморе 

Члан 23б 

Органи Коморе су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.  

Скупштина, Управни и Надзорни одбор бирају своје председнике. 

Комора свој рад организује кроз рад матичних секција. Организују се три 
врсте матичних секција, и то за геологију, рударство и матичну секцију осталих 
струка.  

Председник Управног одбора је законски заступник Коморе.  

Управни одбор Коморе има шест чланова. Три члана представљају 
председници Извршних одбора матичних секција, а три су представници 
Министарства.  

Председник Управног одбора Коморе бира се из редова чланова које 
предлаже Министарство. 

У случају једнаког броја гласова чланова Управног одбора, усваја се 
одлука за коју је гласао председник Управног одбора.  

Надзорни одбор чине три члана, и то два члана предлаже Министарство, 
а једног Скупштина Коморе.  

Рад Коморе ближе се уређује Статутом, у складу са овим законом. 

Финансирање Коморе 

Члан 23в 

Комора финансира своје активности од чланарина, накнада и донација.  

Комора утврђује висину чланарине и накнаде за полагање стручних 
испита и издавање лиценце из става 1. овог члана, уз претходно прибављену 
сагласност министра. 

Надзор над законитошћу рада Коморе врши Министарство. 

Квалификације 

Члан 23г 

Компетентно лице за геологију је стручњак са следећим 
квалификацијама: 

1) стеченим високим образовањем најмање седмим нивоом, подниво 
један (ниво VII-1) националног оквира квалификација који се стиче 
завршавањем интегрисаних академских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ 
бодова, (мастер академских студија, мастер струковних студија), односно 
основних студија на факултету у трајању од најмање пет година, одговарајућег 
образовног профила и модула, област геолошког инжењерства; 

2) положен стручни испит; 

3) десет година стручног искуства; 

4) није правноснажно осуђен за кривична дела из области привреде; 

5) поступа етично у професионалном животу; 

6) члан је Коморе рударских и геолошких инжењера Србије. 
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Компетентно лице за рударство је стручњак са следећим 
квалификацијама: 

1) стеченим високим образовањем најмање седмим нивоом, подниво 
један (ниво VII-1) националног оквира квалификација који се стиче 
завршавањем интегрисаних академских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ 
бодова, (мастер академских студија, мастер струковних студија), односно 
основних студија на факултету у трајању од најмање пет година, одговарајућег 
образовног профила и модула, област рударског инжењерства; 

2) положен стручни испит; 

3) десет година стручног искуства; 

4) није правноснажно осуђен за кривична дела из области привреде; 

5) поступа етично у професионалном животу; 

6) члан је Коморе рударских и геолошких инжењера Србије. 

Стручњаци других струка (дипломирани инжењери, мастер инжењери), 
могу бити ангажовани као компетентна лица када је потребно за радове из 
геологије и рударства, са следећим квалификацијама: 

1) стеченим високим образовањем најмање седмим нивоом, подниво 
један (ниво VII-1) националног оквира квалификација који се стиче 
завршавањем интегрисаних академских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ 
бодова, (мастер академских студија, мастер струковних студија), односно 
основних студија на факултету у трајању од најмање пет година, одговарајућег 
образовног профила и модула; 

2) положен стручни испит; 

3) десет година стручног искуства; 

4) две године искуства релевантног за лиценцу компетентног лица; 

5) није правноснажно осуђен за кривична дела из области привреде; 

6) поступа етички у професионалном животу;  

7) члан је Коморе рударских и геолошких инжењера Србије. 

У случају да нема компетентног лица у Републици Србији са 
релевантним искуством за конкретну дозволу, страно компетентно лице са 
упоредивим квалификацијама и релевантним искуством у односу на конкретну 
дозволу потписаће извештаје, студије и пројекте заједно са српским 
компетентним лицем које има најближе релевантно искуство. 

Компетентно лице може закључити уговор о осигурању од 
професионалне одговорности на вишем износу осигураног случаја од 
колективног осигурања које се обезбеђује преко Коморе.”. 

Члан 16.  

У члану 25. став 1. после речи: „истог пројекта,” додају се речи: „као и 
годишњи и завршни извештаји о резултатима геолошких истраживања”. 

У ставу 3. речи: „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.” бришу се.  
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Члан 17.  

У члану 27. став 3. мења се и гласи:  

„Стручни надзор над извођењем геолошких истраживања не може да 
врши правно лице које је носилац одобрења за истраживање, које изводи 
геолошка истраживања, нити лице које је израдило извештаје о геолошким 
истраживањима, осим за истраживања нафте и гаса.”. 

У ставу 4. после речи: „дужно је да” додају се речи: „води дневник 
стручног надзора и да”. 

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

„Министар ближе прописује садржину и форму дневника стручног 
надзора из става 3. овог члана.”. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6. после речи: „овог закона” 
додају се речи: „и уз елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима 
изградње објеката”. 

Члан 18. 

У члану 28. став 2. после речи: „условима изградње” додају се речи: 
„и/или санације”, а после речи „објеката”, додају се речи: „и терена”.  

У ставу 3. речи: „најкасније 30 дана од дана истека одобреног истражног 
рока, a у случају продужења истражног рока у смислу члана 39. овог закона, 
најкасније до краја претходно одобреног истражног рока”, замењују се речима: 
„најкасније 30 дана од дана истека одобреног истражног рока, а у случају 
продужења истражног рока у смислу члана 39. овог закона, као и у случају 
задржавања истражног права у смислу члана 40. овог закона, најкасније 30 
дана пре краја претходно одобреног истражног рока”. 

Члан 19. 

После члана 28. додаје се члан 28а, који гласи: 

„Члан 28а 

Министарство може уступити одређене геолошке информације из 
извештаја о резултатима геолошких истраживања и елаборате: 

1) Заводу у циљу израде геолошких карата, прављења биланса 
минералних ресурса и унапређења свеобухватног геолошког знања територије 
Републике Србије;  

2) Републичком геодетском заводу, који уписује у јединствени систем 
показатеља за просторно планирање у складу са системом ЕСПОН податке о 
постојању рудног тела минералне сировине на одређеној локацији. 

Надлежни органи за просторно и урбанистичко планирање 
прилагођавају планска и урбанистичка документа на начин да се омогући 
несметана експлоатација откривених лежишта минералних сировина, у складу 
са овим законом, законом којим се уређује просторно и урбанистичко 
планирање и законом којим се уређује заштита природе. 

У случају из става 2. овог члана, показатељи за просторно планирање о 
лежишту минералних сировина уносе се у све просторне и урбанистичке 
планове, за подручје обухваћено лежиштем минералних сировина. 

Министарство и Завод имају обавезу да са извештајима и елаборатима 
поступају у складу са ознаком „пословна тајна”, осим ако је овим законом 
прописано другачије.”. 
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Члан 20.  

У члану 30. став 1. после речи: „изводе се на” додају се речи: 
„сопственом и/или туђем земљишту (у приватној или јавној својини) у оквиру 
истражног простора на”, а после речи: „предузетника”, додаје се запета и речи: 
„осим када се изводе у складу са чланом 46. овог закона.”. 

Члан 21.  

У члану 31. ст. 3. и 4. мењају се и гласе: 

„Уз захтев из става 2. овог члана, подноси се доказ о плаћеној 
републичкој, односно покрајинској административној такси када се 
истраживање врши на територији покрајине, као и: 

1) 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; 

2) пројекат геолошких истраживања; 

3) извештај и потврду о извршеној техничкој контроли пројекта; 

4) доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској 
административној такси када се истраживање врши на територији покрајине.” 

Досадашњи ст. 5 - 10. постају ст. 4 - 9. 

Члан 22. 

Члан 34. мења се и гласи: 

„Члан 34. 

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, врсти 
минералних и других геолошких ресурса и величини истражног простора, као и 
времену трајања истраживања, сходно чл. 38. и 41. овог закона.  

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:  

1) топографска карта у размери 1:25.000 или у другој погодној размери, 
са уцртаном границом и координатама истражног простора; 

2) пројекат геолошких истраживања; 

3) извештај и потврда о извршеној техничкој контроли пројекта; 

4) 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;  

5) писмо о намерама банке или друштва из групације у оквиру које 
послује подносилац захтева, да ће за његове обавезе издати банкарску 
гаранцију или корпоративну гаранцију у року до 30 дана од дана добијања 
решења за истраживање металичних минералних сировина, литијума и бора 
или изјава друштва да ће у том року доставити меницу; 

6) доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској 
административној такси када се истраживање врши на територији аутономне 
покрајине за издавање одобрења. 

Подносилац захтева из става 1. овог члана дужан је да пре израде 
пројекта геолошких истраживања прибави акт о условима за израду пројекта и 
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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 93. став 1. овог 
закона, осим у случају када се дозвољена количина минералне сировине, 
сходно члану 45. став 1. овог закона може узети из истражне бушотине, 
истражног раскопа и природног рудног изданка, а у складу са пројектом и 
стањем изведених геолошких истраживања. 

У случају истраживања или пробног рада истражне бушотине нафте и 
природног гаса, уз пројекат из члана 94. став 1. тачка 2) овог закона, подноси се 
пријава за извођење радова по том пројекту, у складу са чланом 105. овог 
закона. 

У случају пробног рада истражне бушотине нафте и природног гаса из 
става 5. овог члана у рударском пројекту обавезно треба навести време/дужину 
трајања пробног рада, сходно члану 45. овог закона, као и детаљно описати 
начин њиховог складиштења.  

За сваки поднети захтев, у регистар захтева се уписује заводни број 
захтева, датум, час и минут када је захтев поднет, а у потврди издатој 
подносиоцу захтева уноси се заводни број захтева као и датум, сат и минут 
подношења захтева.”. 

Члан 23. 

У члану 35. став 1. број: „2” замењује се бројем: „1”. 

У члану 35. став 1. тачка 1) мења се и гласи:  

„1) ако је покренут поступак поводом захтева за истраживање, захтева 
за продужење истражног рока и захтева за задржавање права на истражни 
простор на истом истражном простору од стране другог правног лица истог 
минералног или истог геолошког ресурса, као и ако је покренут поступак 
поводом захтева за издавање одобрења за експлоатацију, за експлоатационо 
поље или експлоатациони простор;”. 

У тачки 2) број: „4” замењује се бројем: „2”.  

Тачка 3) мења се и гласи:  

„3) ако је простор за који се тражи одобрење за истраживање већ издат 
другом лицу за: истраживање, задржавање права на истражни простор истог 
минералног или истог геолошког ресурса, експлоатационо поље или 
експлоатацију минералних сировина и ресурса, експлоатациони простор 
подземних вода и геотермалних ресурса;”. 

Члан 24. 

У члану 36. реч: „другог” брише се. 

Члан 25.  

У члану 38. став 1. после речи: „дужина првог” додаје се реч: 
„продуженог”, а број: „4”, замењује се бројем: „6”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:  



14 
 

„Истражни рок почиње да тече од дана уручења решења о одобрењу 
носиоцу истраживања и траје до истека последњег дана рока, осим када је 
носилац истраживања у складу са овим законом поднео комплетан захтев за 
продужење најкасније 30 дана пре истека истражног рока у складу са чланом 
39. овог закона, у ком случају одобрење за истраживање остаје на снази и 
после истека рока а до уручења носиоцу истраживања решења по захтеву из 
члана 39. овог закона.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

После досадашњег става 3, који постаје став 4. додаје се нови став 5, 
који гласи: 

„Одобрењем за инжењерско-геолошка истраживања одређује се 
истражни рок у дужини до две године уз могућност продужења до годину дана.”. 

Досадашњи став 4, који постаје став 6. мења се и гласи: 

„Одобрењем за истраживање неметаличних минералних сировина за 
добијање грађевинских материјала који се користе као: техничко-грађевински 
камен; архитектонско-грађевински (украсни) камен; опекарске, керамичке и 
ватросталне глине; за производњу цемента и креча и као песак и шљунак у 
индустрији и грађевинарству као и карбонатне сировине, туф, зеолитизирани 
туф и тресет, који се користе у индустрији, одређује се истражни рок у дужини 
до две године, уз могућност продужења истражног рока једном до годину 
дана.”. 

Члан 26. 

У члану 39. став 1. мења се и гласи: 

„Захтев за продужење истражног рока из члана 38. овог закона подноси 
се најкасније 30 дана пре истека истражног рока одређеног одобрењем за 
истраживање, под условом да је извршено најмање 75% од одобреног обима 
радова у свакој години истраживања, приказаној у основном пројекту и анексу 
пројекта истраживања, у складу са чланом 44. став 1. овог закона.” 

У ставу 2. тачка 2) запета и речи: „у два примерка” бришу се. 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:  

„Извештај о испуњености услова из става 1. овог члана издаје Завод на 
основу документације (пројекта и извештаја) достављене од стране 
министарства у складу са ставом 2. овог члана.”. 

Досадашњи ст. 3 - 7. постају ст. 4 - 8. 

Члан 27.  

У члану 40. став 1. после речи: „експлоатационо поље”, додају се речи: 
„и експлоатациони простор”. 

У ставу 2. тачка 2) после речи: „координатама поља”, додају се речи: „и 
простора”. 

У тачки 4) тачка на крају замењује се тачком запетом. 

После тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи:  

„5) завршни извештај.”. 

У ставу 4. после речи: „не може се продужити,” додају се речи: „осим у 
случају подземних вода и геотермалних ресурса када износи до једне године,”. 
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Став 9. мења се и гласи:  

„Решење за задржавање права на истражни простор из става 4. овог 
члана престаје да важи са даном достављања одобрењa за експлоатационо 
поље и експлоатациони простор.”. 

Члан 28.  

У члану 42. став 2. реч: „сагласност” замењује се речју: „мишљење”. 

Додају се ст. 4 - 6, који гласе:  

„У оквиру одобреног истражног и/или експлоатационог поља и 
експлоатационог простора могу се вршити инжењерско-геолошка истраживања 
у циљу изградње објеката и санације терена у складу са овим законом. 

Примењена геолошка истраживања подземних вода за потребе 
водоснабдевања могу се вршити у оквиру истражних поља минералних 
сировина и истражних и експлоатационих простора подземних вода и 
геотермалних ресурса када то дозвољавају геолошки и други услови и 
примењена технологија експлоатације у складу са овим законом. 

У оквиру одобреног истражног и/или експлоатационог поља и 
експлоатационог простора Завод може несметано вршити основна геолошка 
истраживања без сагласности носиоца одобрења за примењена геолошка 
истраживања и/или експлоатационог поља и простора у циљу израде основних 
геолошких карата и специјалистичких студија за потребе Републике Србије, с 
тим да претходно обавести носиоца одобрења о планираним основним 
геолошким истраживањима и да се њима не угрожава извођење радова 
носиоца одобрења.”. 

Члан 29. 

У члану 44. став 3. речи: „у пројекту геолошких истраживања није 
приказана врста, обим и динамика извођења истражних радова посебно за 
сваку истражну годину или када” бришу се. 

После става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе:  

„Уколико у одобреном истражном року привредно друштво поднесе 
захтев за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина, 
ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса, а жели да настави 
са истраживањем, потребно је да достави захтев за измену и допуну пројекта у 
складу са ставом 3. овог члана, осим за примењена геолошка истраживања 
нафте и гаса. 

Носилац истраживања може поднети захтев за издавање одобрења за 
измену граница одобреног истражног простора у складу са условима 
одређеним овим чланом, с тим да је за проширење истражног простора 
обавезан да прибави услове надлежних завода за заштиту природе и заштиту 
културног наслеђа.”. 

Члан 30.  

У члану 45. став 1. тач. 1) и 5) бришу се. 

У ставу 3. речи: „путем рада” замењују се речима : „путем пробног рада 
пробне”. 

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

„Материјал који се узима у сврху технолошких испитивања не може се 
отуђити нити продати.”. 
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У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: „из члана 159. став 2. 
тачка 2) овог закона”, замењују се речима: „закона којим се уређују накнаде за 
коришћење јавних добара”.  

Члан 31.  

У члану 46. став 1. после речи: „експлоатационог поља” додају се речи: 
„и простора и заштитног простора,”.  

Члан 32.  

У члану 47. став 1. мења се и гласи: 

„Надлежни орган укида решење о одобрењу за истраживање пре истека 
одређеног истражног рока у случајевима ако се: 

1) истраживања не изводе у складу са пројектом геолошког 
истраживања;  

2) не обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких 
истраживања; 

3) истраживања изводе ван одобреног истражног простора; 

4) не доставља годишњи извештај за претходну истражну годину у року 
прописаном законом; 

5) не врати у првобитно стање земљиште на којем је изводио истражне 
радове; 

6) 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;  

7) не плати накнада за примењена геолошка истраживања, као и 
накнада за нафту и природни гас, добијену пробним радом истражних бушотина 
у претходној истражној години;  

8) накнадно утврди да приложена документација на основу које је 
издато одобрење садржи нетачне, односно неистините податке; 

9) ако се истраживањем угрожава већ постојеће коришћење или 
истраживање подземних вода и геотермалне енергије; 

10) не пријави почетак извођења истражних радова у року предвиђеном 
законом; 

11) не започне са радовима у року од 90 дана од дана пријема 
одобрења за истраживање; 

12) уколико се годишњим извештајем утврди да се радови не изводе у 
складу са пројектом; 

13) под видом истраживања врши експлоатација минералних сировина, 
или коришћење подземних вода и геотермалних ресурса; 

14) уколико не достави средства обезбеђења у складу са чланом 34. 
овог закона.”. 

У ставу 2. тачка 1) после речи: „носиоца истраживања,” додају се запета 
и речи: „даном достављања решења о престанку решења о одобрењу 
истраживања носиоцу одобрења”. 

У тачки 2) после речи: „геолошког инспектора,” додају се речи: „даном 
достављања решења о престанку решења о одобрењу истраживања носиоцу 
одобрења”. 
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У тачки 3) после речи: „истражног рока,” додају се речи: „у складу са 
чланом 38. став 2. овог закона”. 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:  

„Решење о одобрењу за истраживање не престаје да важи уколико 
носилац тог одобрења добије и одобрење за екплоатационо поље или простор 
у делу тог истражног поља, већ Министарство истовремено по захтеву имаоца 
права доноси измену решења о одобрењу за истраживање којим смањује 
истражно поље изузимајући експлоатационо поље или простор, у складу са 
чланом 44. став 5. овог закона.”. 

Досадашњи ст. 3 - 5. постају ст. 4 - 6. 

У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. број: „9)” замењује се бројем: 
„13)”. 

После досадашњег става 7, додаје се став 8, који гласи:  

„Решење о одобрењу за истраживање се може изменити само на захтев 
носиоца истраживања у складу са овим законом.”. 

Члан 33.  

Члан 49. мења се и гласи: 

„Члан 49. 

Носилац истраживања има право искључивог коришћења и располагања 
геолошких података и ствари и докумената произишлих из примењених 
геолошких истраживања (извештаји и елаборати о резултатима геолошких 
истраживања и другу геолошку документацију, као и језгра истражних бушотина 
и узорке и анализе из свих истражних радова и др.), у складу са овим законом. 

Носилац истраживања је обавезан да 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. 

Након престанка примењених геолошких истраживања, Република 
Србија може користити резултате тих 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 ти објекти налазе. 

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 
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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. 

У случају када носилац истраживања више није познат или више не 
постоји и не може се утврдити право власништва над резултатима, 
министарство надлежно за послове рударства и геолошких истраживања може 
располагати резултатима геолошких истраживања као и документима који 
садрже геолошке резултате.”. 

Члан 34. 

У члану 50. став 1. тачка 14) тачка на крају замењује се тачком запетом. 

После тачке 14) додају се тач. 15) - 17), које гласе:  

„15) у случају негативног утицаја на постојећа изворишта при вршењу 
примењених геолошких истраживања подземних вода, истражне радове 
обустави и о томе обавести надлежни орган и надлежну локалну самоуправу; 

16) конзервира бушотину уколико се пронађе подземна вода која се 
неће одмах користити;  

17) по завршетку или обустављању геолошких истраживања на подручју 
на коме су обављени радови, спроведе све мере обезбеђења којима ће се 
трајно искључити наступање опасности за људе и имовину, као и за животну 
средину и да терен приведе првобитној намени и о томе обавести надлежни 
орган који је издао одобрење за геолошка истраживања, као и локалну 
самоуправу на чијој територији су изведени радови.”. 

После става 2. додаје се став 3, који гласи:  

„Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, заснива се законска 
службеност на катастарским парцелама планираним за геолошка истраживања 
када није познат власник земљишта или је недоступан и носилац одобрења за 
истраживање уплатиће у судски депозит на име укњиженог власника те 
парцеле закупнину у складу са закупнинама које наплаћује ималац јавне 
својине на тој врсти земљишта на територији локалне самоуправе на којој се 
парцела налази.”. 

Члан 35.  

У члану 51. став 1. после речи: „минералних сировина” додају се речи: 
„врши се у складу са актуелном верзијом Паневропског кодекса за 
извештавање резултата истраживања минералних ресурса и резерви (PERC), а 
течних и гасовитих”, после речи: „ресурса и резерви” додају се речи: „као и”, а 
реч: „чврстих,” брише се. 

Члан 36.  

Члан 52. мења се и гласи: 

„Члан 52. 

На основу елабората из члана 51. ст. 2. и 3. овог закона утврђују се 
истражени ресурси и резерве минералних сировина и подземних вода, а на 
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основу елабората из члана 51. став 4. овог закона утврђују се евидентирани 
петрогеотермални 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 (у 
даљем тексту: комисија), које образује министар, односно надлежни орган 
аутономне покрајине за прелазни период од две године неопходан за издавање 
лиценци компетентног лица геолошке струке и компетентног лица рударске 
струке, осим у случају овере резерви подземних вода и геотермалних ресурса, 
као и за израду и примену правилника о утврђивању ресурса и резерви 
минералних сировина и њиховој класификацији, који не може бити дужи од 
шест месеци од дана доношења акта о образовању комисије. 

Актом о образовању комисије из става 2. овог члана утврђују се задаци, 
обавезе 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 лица које је стекло услове за оверу ресурса и 
резерви минералних сировина, ресурса и резерви подземних вода или 
петрогеотермалних ресурса у складу са одредбама овог закона. 

Носилац потврде о резервама и/или ресурсима у трајању од шест година 
од дана издавања решења из става 4. овог члана има: 

1) право да добије решење о одобрењу за експлоатацију и/или 
експлоатационо поље, у складу са овим законом;  

2) право искључивог коришћења и располагања геолошких података и 
ствари и докумената произишлих из примењених геолошких истраживања 
(извештаји и елаборати о резултатима геолошких истраживања и другу 
геолошку документацију, као и језгра истражних бушотина и узорке и анализе из 
свих истражних радова и др.), у складу са овим законом; 

3) право да је уступи трећем лицу, у складу са овим законом; 

4) друга права, у складу са овим законом.  

Ако носилац потврде о резервама и ресурсима у року од шест година од 
њеног доношења не поднесе захтев за одобрење за експлоатацију и/или 
експлоатационо поље, Република Србија истеком тог рока од шест година 
постаје носилац те потврде о резервама и ресурсима и тиме стиче сва права 
која из ње произлазе у складу са овим законом.  

Када је Република Србија ималац резултата и носилац потврде о 
резервама и ресурсима, са циљем отварања рудника по принципима 
привредне, социјалне и еколошке одрживости, у складу са начелима овог 
закона, Министарство може да, уз сагласност Владе:  

1) објави и спроведе јавну аукцију ради располагања потврдом о 
резервама и ресурсима и резултатима геолошких истраживања на којој бира 
најбољег квалификованог понуђача; и/или  

2) закључи уговор о јавно-приватном партнерству или уговор о 
концесији у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и 
концесије ради располагања потврдом о резервама и ресурсима и резултатима 
геолошких истраживања.  



20 
 

Република Србија, када својим средствима изводи примењена геолошка 
истраживања, резултатима истих слободно располаже у складу са законом. 

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 или подаци о издатом одобрењу; 

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 51. ст. 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 елабората 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. 

Подносилац захтева из става 4. овог члана сноси трошкове стручне 
оцене-ревизије елабората из става 5. тачка 4) овог члана. 

Захтев за издавање потврде из става 4. овог члана подноси се 
најкасније годину дана од дана престанка важења одобрења за на основу којих 
се врши утврђивање и овера резерви и ресурса подземних вода и/или 
геотермалних ресурса. 

Надлежни орган решењем ће одбити захтев из става 4. овог члана ако 
подносилац захтева има неизмирене обавезе по питању накнада за вршење 
геолошких истраживања и накнада за коришћење минералних сировина и/или 
других геолошких ресурса, као и ако је налазом инспекције утврђено да није 
испунио обавезе из члана 50. овог закона. 

Министар ближе прописује услове и начин рада комисије за утврђивање 
и оверу ресурса и резерви минералних сировина, ресурса и резерви подземних 
вода и/или геотермалних ресурса из става 2. 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 37. 

После члана 52. додаје се назив члана и члан 52а, који гласи: 

„Инвестициони споразум 

Члан 52а 

Република Србија и инвеститор у пројекат експлоатације могу закључити 
инвестициони споразум.  
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Инвестиционим споразумом из става 1. овог члана се ближе уређују 
односи поводом изградње недостајуће инфраструктуре, заштите животне 
средине, права прече куповине производа у корист домаћег прерађивача, 
фискалне и правне погодности у вези пројекта и друго и може садржати 
одложне и раскидне услове и рокове.”. 

Члан 38. 

У члану 53. став 1. после речи: „истраживања,” брише се реч: „и”, а 
после речи: „експлоатације”, додају се речи: „и/или носилац одобрења за 
експлоатациони простор”, а после речи: „истражном” додају се речи: „или 
експлоатационом”. 

У ставу 2. реч: „Министарство” замењује се речју: „Завод”. 

Став 4. брише се.  

Досадашњи став 5. постаје став 4. 

Досадашњи став 6. брише се.  

Члан 39. 

У члану 57. став 1. тачка 1) брише се.  

У ставу 2. број: „48.” замењује се бројем: „54.”.  

Члан 40. 

У члану 58. став 1. после речи: „ресурса”, речи: „ниске енталпије” бришу 
се, а после речи: „и/или ресурса,” додају се речи: „као и на основу потврде о 
резервама и/или ресурсима подземних вода и/или петрогеотермалним 
ресурсима из члана 52. овог закона”. 

Члан 41. 

У члану 59. став 1. мења се и гласи:  

„Захтев за одобрење експлоатационог простора и количину резерви 
и/или ресурса из члана 58. овог закона, садржи податке о: привредном друштву, 
односно другом правном лицу или предузетнику које је подносилац захтева, и 
величини експлоатационог простора.”. 

У ставу 2. тачка 2) брише се. 

Члан 42.  

У члану 65. став 1. мења се и гласи:  

„Носилац потврде о резервама и ресурсима може да добије решење о 
одобрењу за експлоатацију и/или експлоатационо поље, у складу са овим 
законом.”. 

 Члан 43. 

У члану 66. став 1. мења се и гласи:  

„Изградња зграда, енергетских објеката, јавних путева, железничких 
пруга, канала и других саобраћајница, као и осталих инфраструктурних објеката 
на експлоатационом пољу, може се одобрити по претходно прибављеној 
сагласности Министарства. У случају када носилац одобрења гради објекат на 
сопственом експлоатационом пољу не тражи се сагласност Министарства.”. 

После става 5. додаје се став 6, који гласи: 
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„Инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања могу се вршити у 
оквиру експлоатационих поља минералних сировина у случајевима када је 
неопходна изградња објеката из става 1. овог члана и санација терена.”. 

Члан 44.  

У члану 67. став 1. речи: „у склопу изградње грађевинских објеката” и 
речи: „и који поседује лиценцу за обављање тих послова из области рударства” 
бришу се.  

 Члан 45.  

После члана 67. додаје се члан 67а, који гласи:  

„Члан 67а 

Ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских 
инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, за које је 
утврђен јавни интерес за експропријацију, административни пренос и непотпуну 
експропријацију непокретности, у складу са одговарајућим планским 
документима којима је предвиђена изградња таквих објеката и за које је 
утврђена уговорна обавеза Републике Србије, инвеститор обавештава 
Министарство о узимању материјала за изградњу и уз обавештење доставља: 

1) координате простора из којег ће се узети материјал дефинисаног у 
оквиру планског документа за предметни линијски инфраструктурни објекат; 

2) количине материјала које ће се узети; 

3) време вршења радова; 

4) начин рекултивације деградираног простора. 

Корисник простора са кога се или из кога се обезбеђује материјал за 
изградњу линијских инфраструктурних објеката који су препознати као пројекти 
од посебног значаја за Републику Србију из става 1. овог члана дужан је да 
изврши санацију и рекултивацију простора деградираног наведеним радовима. 

Министарство у вези са обавештењем из става 1. овог члана не издаје 
одобрења из оквира надлежности овог закона.”. 

Члан 46. 

У члану 68. став 2. реч: „добија” замењује се речима: „има право да 
добије”, а речи: „или одобрења за експлоатацију” бришу се. 

Члан 47. 

У члану 69. став 1. реч: „експлоатационом” брише се. 

Члан 48.  

Члан 70. мења се и гласи:  

„Члан 70. 

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 1:2.500 или у одговарајућој размери са 
уцртаним границама експлоатационог поља и контурама утврђених резерви 
минералне сировине, јавним саобраћајницама и другим објектима који се 
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налазе на том пољу и јасно видљивим границама и ознакама катастарских 
парцела у писаној и дигиталној форми;  

3) фотокопија потврде о ресурсима и резервама минералних сировина 
која се издаје на основу извршених истраживања у складу са важећим 
прописима о класификацији ресурса и резерви или подаци о издатој потврди; 

4) потврда о регистрацији и копија одговарајућег акта у којем се наводе 
шифре делатности за које је подносилац регистрован, матични број предузећа; 

5) студија изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина 
са наведеном потврдом о ресурсима и резервама на основу које се израђује 
студија; 

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; 

7) геодетски план у размери 1:1.000 или прегледна топографска карта 
у одговарајућој размери са уцртаном границом и координатама смањеног 
истражног простора, ако подносилац захтева намерава да задржи умањен 
одобрен истражни простор из кога се изузима експлоатационо поље. 

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;  

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

3) акт о условима министарства надлежног 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 одобреног истражног или експлоатационог поља или 
простора, као и одобреног задржавања права на истражни простор;  

4) ако подносилац захтева има неизмирена дуговања по основу 
обавезе плаћања накнада за примењена геолошка истраживања минералних и 
других геолошких ресурса, за задржавање истражног простора као и за 
коришћење минералних сировина; 

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 4. овог члана које издаје Министарство је коначно и 
против њега се може покренути управни спор. 
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На решење из става 4. 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 ставом 1. тач. 1), 2) и 4) овог 
члана.”. 

Члан 49. 

У члану 71. став 1. тачка 6) речи: „и то” замењују се речима: „и може да 
обухвата простор једног или више истражних поља, или њихове делове, за које 
носилац ескплоатације има одобрења за геолошка истраживања. Координате 
заштитног простора предлаже подносилац захтева у складу са следећим 
одредбама”. 

Члан 50. 

У члану 72. став 1. тачка 1) мења се и гласи:  

„1) не прибави одобрење за извођење рударских радова и/или 
изградњу рударских објеката у одређеном року из члана 71. став 1. тачка 4);”. 

У тачки 8) тачка на крају замењује се тачком запетом. 

После тачке 8) додаје се тачка 9), која гласи:  

„9) благовремено, у складу са овим законом, не достави Министарству, 
односно надлежном органу аутономне покрајине, гаранцију банке или меницу 
или корпоративну гаранцију за извршење послова санације и рекултивације 
деградираног земљишта услед експлоатације.”. 

У ставу 2. број: „ 8)” замењује се бројем: „9)”. 

Члан 51. 

У члану 73. став 1. тачка 1) после речи: „експлоатације,” додају се речи: 
„даном достављања решења о престанку важења решења за експлоатацију 
и/или експлоатационо поље носиоцу одобрења”. 

У ставу 1. тачка 2) после речи: „минералних сировина,” додају се речи: 
„даном достављања решења о престанку важења решења за експлоатацију 
и/или експлоатационо поље носиоцу одобрења”. 

Члан 52. 

У члану 76. став 2. после речи: „укинуће издато одобрење”, додају се 
запета и речи: „односно неће издати ново одобрење истом лицу”. 

Члан 53. 

У члану 77. став 2. тачка 3) после речи: „контроли пројекта,” додају се 
речи: „и наведеном потврдом о резервама на основу које је израђен”, а после 
речи: „пројекта”, додају се речи: „и наведеном потврдом о ресурсима на основу 
које је израђен”. 

У ставу 2. тачка 5) мења се и гласи: 

„5) фотокопија потврде 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 или подаци о издатом одобрењу;”. 
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У тачки 6) после речи: „ранга,” додају се речи: „осим у случају 
експлоатације природних грађевинских материјала”. 

У тачки 7) после речи: „утицаја” додају се речи: „осим у случају 
експлоатације природних грађевинских материјала”. 

У тачки 8) после речи: „експлоатације” додају се речи: „осим у случају 
експлоатације природних грађевинских материјала”. 

У тачки 9) после речи: „експлоатације”, додају се речи: „осим у случају 
експлоатације природних грађевинских материјала”. 

У тачки 10) после речи: „радова” додају се речи: „и писана изјава 
подносиоца захтева са списком свих катастарских парцела обухваћених 
рударским радовима за које су решени имовинско-правни односи”.  

Тачка 11) брише се. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Ако се покрене поступак стечаја или ликвидације носиоца одобрења за 
извођење рударских радова, а које није извршило санацију и рекултивацију 
деградираног земљишта, трошкови санације подмирују се из стечајне, односно 
ликвидационе масе.”. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 5. број: „12)” замењује се 
бројем: „11)”. 

Досадашњи ст. 5 - 7. постају ст. 6 - 8.  

У досадашњем ставу 8, који постаје став 9. број: „6.” замењује се бројем: 
„7.”. 

У досадашњем ставу 9, који постаје став 10. број: „6.” замењује се 
бројем: „7.”. 

Члан 54. 

У члану 78. став 1. тачка 6) речи: „по образложеном захтеву” замењују се 
речима: „са дефинисаним координатама на предлог”. 

Члан 55. 

У члану 79. став 2. тачка 4) после речи: „пројекту”, додају се речи: „и 
писана изјава подносиоца захтева са списком свих катастарских парцела 
обухваћених рударским радовима да су за исте решени имовинско-правни 
односи”. 

Члан 56. 

У члану 91. став 1. реч: „проширење” замењује се речима: „захватања 
нових резерви”, а после речи: „рудницима,” додају се речи: „за измену граница 
експлоатационог поља за експлоатацију неметаличних минералних сировина за 
грађевинске материјале”. 

Став 2. брише се.  

Члан 57. 

У члану 92. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:  

„Технички рударски пројекти израђују се за санацију и рекултивацију 
напуштених рударских објеката.”. 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3. речи: „издату у складу са 
чланом 107. став 1. овог закона” бришу се. 
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Досадашњи ст. 3 и 4. постају ст. 4. и 5. 

Члан 58. 

У члану 94. тачка 5) тачка на крају замењује се тачком запетом. 

После тачке 5) додаје се тачка 6), која гласи: 

„6) за извођење припремних радова на одобреном експлоатационом 
пољу.”. 

Члан 59.  

У члану 96. став 5. брише се. 

Члан 60.  

Члан 97. мења се и гласи: 

„Члан 97. 

Техничка контрола се врши за рударске пројекте из члана 84. 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 усклађеност са условим издатим у складу са 
посебним прописима из заштите животне средине, водопривреде и споменика 
културе. 

О извршеној техничкој контроли саставља се извештај који потписују 
главни и одговорни ревиденти и издаје се потврда о извршеној техничкој 
контроли коју потписује одговорно лице привредног друштва које је извршило 
техничку контролу. 

Извештај мора да садржи опште податке о привредном друштву које је 
израдило пројекат и привредном друштву које је вршилац техничке контроле, 
наведеног главног и одговорне ревиденате, решење о именовању главног и 
одговорних вршиоца техничке контроле са изјавом одговорног лица привредног 
друштва које је извршило техничку контролу да испуњавају услове прописане 
одредбама члана 123. овог закона, кратак приказ пројекта, пројектни задатак, 
наведена претходна одобрена документација у складу са којом се израђује 
предметни пројекат ако је прописана законом, опис метода и прорачуна 
примењених у пројекту, као и изјашњење у вези са чланом 85. овог закона.  

Потврда мора да садржи име пројекта, пословно име привредног 
друштва које издаје потврду, датум израде пројекта и изјашњење о томе да ли 
пројекат испуњава све прописане услове, са датумом издавања потврде и 
потписом одговорног лица привредног друштва вршиоца техничке контроле.  

Извештај и потврда морају бити заведени од стране привредног друштва 
које је вршилац техничке контроле и привредног друштва које је власник 
пројектне документације.”. 

Члан 61.  

У члану 101. став 3. тачка 1) после речи: „обустави радова,” додају се 
речи: „даном достављања решења о престанку важења решења носиоцу 
одобрења”. 

После става 6. додају се ст. 7. и 8, који гласе:  
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„Министарство, односно надлежни покрајински орган укинуће одобрење 
из става 1. овог закона ако се: 

1) експлоатацијом угрожава живот и здравље људи и животна средина, 
а друге мере предвиђене овим законом и другим прописима нису довољне да 
се то спречи; 

2) експлоатацијом угрожава културно добро, његова заштићена 
околина или простор од културно-историјског, градитељског и археолошког 
значаја; 

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

4) не придржава услова дефинисаних актима других органа и 
институција из области заштите животне средине, водопривреде и културе; 

5) не плаћа накнада за коришћење минералних сировина; 

6) не прибави доказ о праву коришћења, закупа, сагласности власника, 
односно службености на земљишту, на простору на којем изводи рударске 
радове, осим у случају подземне експлоатације услед које према примењеној 
технологији експлоатације не долази до утицаја на површину земљишта; 

7) благовремено, у складу са овим законом, не достави Министарству, 
односно надлежном органу аутономне покрајине гаранцију банке или меницу 
или коорпоративну гаранцију за извршење послова санације и рекултивације 
деградираног земљишта услед експлоатације. 

У случају из става 7. тач. 1) - 4) овог члана надлежни орган ће поступити 
након обавештења надлежног инспектора, а на основу тач. 5) - 7) овог члана 
надлежни орган ће претходно затражити да носилац одобрења отклони 
утврђену неправилност у року одређеном од стране надлежног органа.”. 

Члан 62.  

Члан 102. мења се и гласи: 

„Члан 102. 

Одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских 
радова из члана 101. 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 чијој територији 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 се одобрава пројекат за изградњу рударских објеката 
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; 
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7) врсту и рок важења достављеног инструмента обезбеђења из члана 
103. став 1. тачка 11) 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. тачка 8) овог члана, најкасније 30 дана пре истека тог рока.  

Уз захтев из става 2. 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, 
оверена од стране стручног лица са лиценцом; 

3) технички рударски пројекат оверен од стране носиоца одобрења за 
експлоатационо поље и техничке контроле пројекта;  

4) доказ о праву својине или праву коришћења, закупа и/или 
сагласности, односно праву 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 63. 

У члану 103. став 1. тачка 2) после речи: „контроле” додају се речи: „са 
наведеном потврдом о резервама и ресурсима на основу које је израђен”. 

У ставу 1. тачка 5) мења се и гласи: 

„5) доказ о праву својине или праву коришћења, закупа и/или 
сагласности, односно праву 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 од најмање 
једну годину, а у случају експлоатације резерви минералних сировина који су од 
стратешког значаја за Републику Србију може доставити посебан акт Владе о 
утврђивању јавног интереса за период од пет година експлоатације и писана 
изјава подносиоца захтева са списком свих катастарских парцела обухваћених 
рударским радовима да су за исте решени имовинско-правни односи или су 
обухваћени актом Владе о утврђивању јавног интереса, потписана од стране 
одговорног лица;”. 
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Тачка 6) мења се и гласи:  

„6) фотокопија потврде о ресурсима и резервама минералних сировина 
или подаци о издатој потврди;”. 

У тачки 9) реч: „акт” замењује се речима: „Водна сагласност”. 

После става 6. додаје се нови став 7, који гласи: 

„Ако се покрене поступак стечаја или ликвидације носиоца одобрења за 
извођење рударских радова, а које није извршило санацију и рекултивацију 
деградираног земљишта, трошкови санације подмирују се из стечајне, односно 
ликвидационе масе.”.  

Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 8. и 9. 

У досадашњем ставу 9, који постаје став 10, тачка 2) речи: „одређених 
сходно чл. 158. и 159. овог закона” замењују се речима: „за примењена 
геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, за 
задржавање истражног простора као и за коришћење минералних сировина и 
геотермалних ресурса”. 

У досадашњем ставу 10, који постаје став 11. број: „9.” замењује се 
бројем: „10”. 

У досадашњем ставу 11, који постаје став 12. број: „9.” замењује се 
бројем: „10”. 

Члан 64. 

У члану 104. став 2. тачка 2) брише се. 

У ставу 2. тачка 3) после речи: „контроле” додају се речи: „са наведеним 
одобрењем за истраживање, односно одобрење за експлоатацију и/или 
експлоатационо поље”. 

Члан 65. 

У члану 105. став 1. после речи: „Извођењу”, додају се речи: 
„припремних и”. 

У ставу 2. после речи: „сабирне станице,” додају се речи: „као и пројекта 
за припремне радове,”.  

Члан 66. 

У члану 107. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Одобрење за употребу рударских објеката за експлоатацију нафте и 
гаса садржи списак рударских објеката изграђених према рударском пројекту са 
наведеним катастарским парцелама на којима су изграђени/планирана 
изградња рударских објеката и техничким карактеристикама тих објеката, за 
које се врши упис у катастар непокретности односно катастар водова.”. 

Досадашњи ст. 3 - 5. постају ст. 4 - 6.  

Члан 67. 

У члану 120. речи: „на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и 
специјалистичке струковне студије) област рударског инжењерства”, замењују 
се речима: „најмање седми ниво, подниво један (ниво VII-1) националног оквира 
квалификација који се стиче завршавањем интегрисаних академских студија 
обима од 300 до 360 ЕСПБ бодова, (мастер академских студија, мастер 
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струковних студија), односно основних студија на факултету у трајању од 
најмање пет година, одговарајућег образовног профила и модула”. 

Члан 68. 

У члану 121. став 1. речи: „на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије и специјалистичке струковне студије) област рударског инжењерства”, 
замењују се речима: „најмање седми ниво, подниво један (ниво VII-1) 
националног оквира квалификација који се стиче завршавањем интегрисаних 
академских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ бодова, (мастер академских 
студија, мастер струковних студија), односно основних студија на факултету у 
трајању од најмање пет година, одговарајућег образовног профила и модула”.  

Став 2. мења се и гласи:  

„Стручни надзор при изградњи и реконструкцији рударских објеката 
према појединим деловима рударског пројекта могу обављати лица која имају 
стечено високо образовање најмање седми ниво, подниво један (ниво VII-1) 
националног оквира квалификација који се стиче завршавањем интегрисаних 
академских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ бодова, (мастер академских 
студија, мастер струковних студија), односно основних студија на факултету у 
трајању од најмање пет година, одговарајућег образовног профила и модула, 
пет година радног искуства на одговарајућим пословима, овлашћење за 
обављање тих послова и одговарајућу лиценцу.”. 

У ставу 4. после речи: „тих послова” се додају речи: „и одговарајућу 
лиценцу”. 

Члан 69. 

У члану 122. став 1. речи: „на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије и специјалистичке струковне студије), област рударског инжењерства”, 
замењују се речима: „најмање седми ниво, подниво један (ниво VII-1) 
националног оквира квалификација који се стиче завршавањем интегрисаних 
академских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ бодова, (мастер академских 
студија, мастер струковних студија), односно основних студија на факултету у 
трајању од најмање пет година, одговарајућег образовног профила и модула”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„Израду појединих делова рударског пројекта могу обављати лица у 
својству одговорног пројектанта која имају стечено високо образовање најмање 
седми ниво, подниво један (ниво VII-1) националног оквира квалификација који 
се стиче завршавањем интегрисаних академских студија обима од 300 до 360 
ЕСПБ бодова, (мастер академских студија, мастер струковних студија), односно 
основних студија на факултету у трајању од најмање пет година, одговарајућег 
образовног профила и модула, три године радног искуства, овлашћење за 
обављање тих послова и одговарајућу лиценцу.”. 

Члан 70. 

У члану 123. став 1. речи: „на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије и специјалистичке струковне студије), област рударског инжењерства”, 
замењују се речима: „најмање седми ниво, подниво један (ниво VII-1) 
националног оквира квалификација који се стиче завршавањем интегрисаних 
академских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ бодова, (мастер академских 
студија, мастер струковних студија), односно основних студија на факултету у 
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трајању од најмање пет година, одговарајућег образовног профила и модула, 
област рударског инжењерства одговарајућег образовног профила”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„Техничку контролу појединих делова рударског пројекта могу обављати 
лица у својству одговорног ревидента која имају стечено високо образовање 
најмање седми ниво, подниво један (ниво VII-1) националног оквира 
квалификација који се стиче завршавањем интегрисаних академских студија 
обима од 300 до 360 ЕСПБ бодова, (мастер академских студија, мастер 
струковних студија), односно основних студија на факултету у трајању од 
најмање пет година, одговарајућег образовног профила и модула, три године 
радног искуства на пословима пројектовања или техничке контроле, 
овлашћење за обављање тих послова и одговарајућу лиценцу.”. 

Члан 71. 

У члану 124. речи: „на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и 
специјалистичке струковне студије)”, замењују се речима: „најмање седми ниво, 
подниво један (ниво VII-1) националног оквира квалификација који се стиче 
завршавањем интегрисаних академских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ 
бодова, (мастер академских студија, мастер струковних студија), односно 
основних студија на факултету у трајању од најмање пет година, одговарајућег 
образовног профила и модула,”, а речи: „у оквиру образовно-научног поља: 
техничко-технолошке науке рударске струке” бришу се. 

Члан 72. 

У члану 125. став 2. мења се и гласи:  

„Стручни испит из става 1. овог члана полаже се пред комисијом коју 
образује Комора на предлог министра.”. 

Ст. 3. и 4. бришу се. 

Члан 73. 

У члану 126. став 1. реч: „су:” замењује се речима: „могу бити:”.  

Став 2. мења се и гласи:  

„Лиценце за физичка лица у области рударства могу бити: 

1) лиценца за пројектовање и техничку контролу, за извођење 
рударских радова, стручни надзор и технички пријем објеката за прибављање 
употребне дозволе: 

(1) за површинску експлоатацију чврстих минералних сировина;  

(2) за подземну експлоатацију чврстих минералних сировина; 

(3) за експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина; 

(4) за припрему минералних сировина; 

(5) за заштиту на раду и заштиту животне средине; 

(6) за рударска мерења; 

(7) за машинство и електротехнику у рударству; 

(8) за друге струке које се ангажују на пословима у рударству. 

2) лиценца за компетентно лице за рударство.”. 
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Став 3. мења се и гласи: 

„Комора ближе прописује услове, врсте и начин издавања лиценци, као и 
одузимање, садржину и образац лиценце.”. 

Члан 74. 

Члан 127. брише се. 

Члан 75. 

Члан 128. брише се. 

Члан 76. 

Члан 148. мења се и гласи:  

„Члан 148. 

Поступци санације и рекултивације напуштених рудника и рударских 
објеката обављају се на основу техничког рударског пројекта који садржи: 
технички опис затеченог стања, технички опис инжењерско-геолошких 
истраживања ради утврђивања техничко-технолошких подлога за израду 
пројекта санације и рекултивацијe и технички опис санације и рекултивације 
напуштених рудника и рударских објеката са предмером и предрачуном.”. 

Члан 77.  

Члан 160. брише се.  

Члан 78. 

Члан 168. мења се и гласи: 

„Члан 168. 

Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа 
донетих за његово спровођење врши Министарство, преко геолошких и 
рударских инспектора, у оквиру делокруга утврђеног овим законом. 

Аутономној покрајини поверава се вршење инспекцијског надзора из 
става 1. овог члана на територији аутономне покрајине. 

На садржину, врсту, облик, поступак и спровођење инспекцијског 
надзора, овлашћења и обавезе учесника у инспекцијском надзору и друга 
питања од значаја за инспекцијски надзор која нису уређена овим законом, 
примењују се одредбе закона и других прописа којим се уређује инспекцијски 
надзор.”. 

Члан 79. 

У члану 169. став 1. речи: „на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије и специјалистичке струковне студије)” замењују се речима: „на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,”. 

У ставу 2. речи: „на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке 
струковне студије)” замењују се речима: „на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
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студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету,”. 

Члан 80. 

Члан 170. мења се и гласи: 

„Члан 170. 

Геолошки инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и 
дужност да проверава:  

1) да ли је привредни субјект који обавља послове из члана 22. став 1. 
овог закона, уписан у регистар привредних субјеката или други регистар за 
обављање те делатности; 

2) да ли се лица која обављају послове из члана 22. ст. 2 - 4. овог 
закона испуњавају прописане услове; 

3) да ли се обављање делатности геолошких истраживања и извођења 
геолошких истражних радова врши према прописаним условима; 

4) да ли се 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; 

5) да ли је носилац истраживања обезбедио стручни надзор над 
извођењем геолошких истраживања и експлоатације; 

6) да ли лице које врши стручни надзор води дневник стручног надзора 
и да ли је благовремено извештавало носиоца истраживања о свим пропустима 
и недостацима које је утврдио у току вршења стручног надзора; 

7) да ли се годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања 
израђује и оверава на прописан начин;  

8) да ли се геолошка истраживања, врше на основу и у складу са 
одобрењем за истраживање;  

9) да ли су геолошка истраживања и геолошки истражни радови 
пријављени надлежном органу; 

10)  да ли се геолошки истражни радови изводе према пројекту 
геолошких истраживања на основу кога је издато одобрење за истраживање;  

11) да ли се инжењерско-геолошки и хидрогеолошки радови изводе 
према пројекту геолошких истраживања и одобрења надлежног органа; 

12) да ли се извођење геолошких истражних радова врши у складу са 
законом и другим прописима;  

13) да ли се предузимају мере безбедности лица, суседних објеката, 
саобраћаја и околине, као и све потребне мере безбедности и здравља на раду 
од стране привредног субјекта који изводи геолошка истраживања;  

14) да ли се води прописана евиденција о узетим количинама 
минералних сировина ради њиховог испитивања и о другим минералним 
ресурсима чије је постојање утврђено у току геолошких истраживања;  

15) да ли се врши складиштење и чување језгра истражних бушотина; 

16) да ли се узима већа количина минералних сировина за испитивање 
од количине одређене одобрењем за истраживање;  



34 
 

17) да ли се узима минерална сировина (за различите намене) без 
одобрења за истраживање; 

18) да ли се води књига о стању резерви минералних сировина и 
геотермалних ресурса; 

19) да ли се израђује геолошка техничка документација о свим 
радовима на експлоатацији; 

20) да ли носилац истраживања извршава и остале обавезе прописане 
овим законом и прописима донетим на основу овог закона.  

Геолошки инспектор врши и друге послове утврђене законима који се 
примењују у области геолошких истраживања.”. 

Члан 81. 

Члан 171. мења се и гласи: 

„Члан 171. 

Рударски инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и 
дужност да проверава: 

1) да ли је привредни субјект који обавља послове из члана 67. став 1. 
овог закона, уписан у регистар привредних субјеката или други регистар за 
обављање те делатности; 

2) да ли лица која обављају стручни надзор при експлоатацији 
минералних сировина и надзор при извођењу рударских радова испуњавају 
прописане услове; 

3) да ли се 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; 

4) да ли се експлоатација врши на основу одобрења издатих у складу 
са овим законом; 

5) да ли се експлоатација врши на нивоу параметара из рударског 
пројекта; 

6) да ли се експлоатација врши на основу одобрене методе 
откопавања; 

7) да ли се 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; 

8) да ли се организује обука радника и спроводе мере акције 
спасавања у случајевима изненадних опасности по живот и здравље људи и 
безбедност објеката;  

9) да ли се спољна и унутрашња одлагалишта на површинским 
коповима формирају у складу са одобреном пројектном документацијом; 

10) да ли се при извођењу рударских радова у свему примењују 
технички прописи који се односе на те радове; 

11) да ли се рударски објекти у јами и на површини граде у складу са 
пројектима; 

12) да ли се рударски радови на експлоатацији изводе по годишњем 
оперативном плану; 
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13) да ли се врше прописана рударска мерења, правилно израђују и 
редовно допуњавају рударски планови и остала документација потребна за 
извођење рударских радова и уредно воде мерачке књиге; 

14) да ли се примењују прописани услови за распоређивање запослених 
на одговарајуће послове и врши њихово оспособљавање за рад на одређеним 
пословима; 

15) да ли се транспорт, ускладиштење и руковање експлозивним 
материјалом и течним горивом врши на прописан начин; 

16) да ли се припремни радови као и радови на откопавању 
откривке/јаловине на површинским коповима врше у складу са пројектом; 

17) да ли се запуњавање откопаних простора при подземној 
експлоатацији врши у складу са пројектом методе откопавања; 

18) да ли се спроводе прописане мере при руковању рударским отпадом 
у јами и на површини, на експлоатационом пољу и изван експлоатационог 
поља;  

19) да ли се одлагање и управљање рударским отпадом врши на основу 
дозволе за управљање рударским отпадом; 

20) да ли привредни субјект спроводи заштитне мере прописане овим 
законом и прописима донетим на основу овог закона; 

21) да ли се поступци санације и рекултивације напуштених рудника и 
рударских објеката обављају на основу техничког рударског пројекта; 

22) да ли је у случају трајне обуставе радова, носилац експлоатације 
предузео све мере у свему према главном рударском пројекту трајне обуставе 
радова; 

23) да ли је јавно предузеће које врши експлоатацију, у случају 
планиране трајне обуставе рударских активности претходно израдило програм 
затварања рудника; 

24) да ли је носилац експлоатације, у току и по завршетку извођења 
радова на експлоатацији, извршио рекултивацију земљишта у свему према 
техничком пројекту техничке и биолошке рекултивације, који је саставни део 
главног или допунског рударског пројекта; 

25) да ли носилац експлоатације извршава и остале обавезе прописане 
овим законом и прописима донетим на основу овог закона. 

Рударски инспектор врши и друге послове утврђене прописима који се 
примењују у области рударства.”. 

Члан 82. 

Члан 172. мења се и гласи: 

„Члан 172. 

У вршењу инспекцијског надзора геолошки инспектор је овлашћен да: 

1) наложи да се утврђене неправилности отклоне у року који он 
одреди;  

2) донесе решење и изрекне управну меру ако надзирани субјект не 
отклони незаконитост у остављеном року из тачке 1) овог става, осим када због 
неопходности предузимања хитних мера решење доноси без одлагања; 

3) решењем забрани рад: 
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(1) ако се истраживање не изводи у складу са одобрењем за 
истраживање или се не врши у складу са пројектом геолошког истраживања;  

(2) ако није обезбеђен стручни надзор над извођењем геолошких 
истраживања; 

(3) ако се истраживања изводе ван одобреног истражног простора; 

(4) ако се не врати у првобитно стање земљиште на којем је изводио 
истражне радове; 

(5) ако се 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;  

(6) ако се не плати накнада за примењена геолошка истраживања, као и 
накнада за нафту и природни гас, добијену пробним радом истражних бушотина 
у претходној истражној години;  

(7) ако се накнадно утврди да приложена документација на основу које 
је издато одобрење садржи нетачне, односно неистините податке; 

(8) ако се истраживањем угрожава већ постојеће коришћење или 
истраживање подземних вода и геотермалне енергије; 

(9) ако није прибављен доказ о праву коришћења, закупа, сагласности 
власника, односно службености на земљишту, на којем се изведе пројектовани 
истражни радови (истражне бушотине, раскопи, истражне етаже, истражни 
рударски радови и др.); 

(10) ако се не пријави почетак извођења истражних радова у року 
предвиђеном законом; 

(11) ако се под видом истраживања врши експлоатација минералних 
сировина, или коришћење подземних вода и геотермалних ресурса. 

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) надлежном правосудном органу поднесе кривичну пријаву, пријаву 
за привредни преступ, или захтев за покретање прекршајног поступка, односно 
предузме и друге радње и мере на које је законом или другим прописом 
овлашћен; 

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 и да привремено забрани рад ако се налог у остављеном року не изврши.”. 
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Члан 83. 

Члан 173. мења се и гласи: 

„Члан 173. 

У вршењу инспекцијског надзора рударски инспектор је овлашћен да: 

1) наложи да се утврђене незаконитости отклоне у року који одреди; 

2) донесе решење и изрекне управну меру ако надзирани субјект не 
отклони незаконитост у остављеном року, осим када због неопходности 
предузимања хитних мера решење доноси без одлагања; 

3) да решењем забрани рад на експлоатацији минералних ресурса ако 
се рударски радови изводе без одобрења за експлоатацију и одобрења за 
извођење рударских радова; 

4) да решењем забрани рад ако се извођење рударских радова не врши 
према одобреној техничкој документацији; 

5) да решењем забрани рад ако није обезбеђен стручни надзор при 
експлоатацији минералних сировина и надзор при извођењу рударских радова; 

6) да решењем забрани коришћење рударског објеката за који није 
издата употребна дозвола; 

7) да решењем забрани улаз у магацине, помоћна складишта и 
спремишта експлозивних средстава, као и руковање експлозивним средствима 
и минирање у рударству лицима која нису стручно оспособљена; 

8) да решењем забрани рад ако је непосредно угрожена безбедност и 
здравље запослених; 

9) да решењем забрани рад ако се експлоатацијом угрожава живот и 
здравље људи и животна средина, а друге мере предвиђене овим законом и 
другим прописима нису довољне да се то спречи; 

10) да решењем забрани рад ако се експлоатацијом угрожава културно 
добро, његова заштићена околина или простор од културно-историјског, 
градитељског и археолошког значаја; 

11) да решењем забрани рад ако се не врши поступак рекултивације у 
складу са пројектном документацијом; 

12) да решењем забрани рад ако правни субјект који врши експлоатацију 
нема доказ о праву коришћења, закупа, сагласности власника, односно 
службености на земљишту, на простору на којем изводи рударске радове; 

13) да решењем забрани рад ако се не плаћа накнада за коришћење 
минералних ресурса; 

14) наложи 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; 

15) наложи да се уреди безбедност и здравље на раду у складу са 
специфичностима и опасностима које се могу појавити у привредном субјекту; 

16) наложи организовање послова спасавања у случајевима изненадне 
опасности по живот и здравље људи и безбедности објеката по утврђеном 
плану и програму; 
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17) наложи да се организује обука радника из области безбедности и 
здравља на раду и акције спасавања у случајевима изненадне опасности; 

18) наложи да се обезбеде лична заштитна средства и лична заштитна 
опрема запосленима који исту морају редовно користити; 

19) наложи да 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; 

20) наложи да се редовно врше геодетска мерења, израде геодетских 
карата и планова са којих се може утврдити стање изведених рударских 
радова; 

21) наложи израду одговарајуће документације у вези проветравања 
јама, површинских откопа, енергетске мреже, водоводне мреже као и јамских 
постројења са основним техничким подацима; 

22) наложи 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; 

23) наложи да годишњи оперативни план и годишњи извештај о 
пословању за претходну календарску годину израђују у складу са одредбама 
овог закона; 

24) надлежном правосудном органу поднесе кривичну пријаву, 
привредни преступ, или захтев за покретање прекршајног поступка, односно 
предузме и друге радње и мере на које је законом или другим прописом 
овлашћен; 

25) 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; 

26) наложи извршење других прописаних мера или обавеза у одређеном 
року и да привремено забрани рад ако се налог у остављеном року не изврши. 

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 84. 

Члан 175. мења се и гласи: 

„Члан 175. 

Носилац истраживања или носилац експлоатације, у коме се догоди 
смртна, колективна или тешка повреда на раду и повреда на раду због које 
запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана 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, колективних или тешких повреда на раду, као и да 
нареди мере које се без одлагања морају предузети и да у најкраћем року 
поднесе надлежним органима образложени извештај са мишљењем о узроцима 
повреде.”. 
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Члан 85. 

Члан 176. мења се и гласи: 

„Члан 176. 

Против решења инспектора може се изјавити жалба министру, у року од 
15 дана од дана пријема решења. Жалба одлаже извршење решења, осим у 
случају када je неопходно предузимање хитних мера прописаним одредбама 
закона којим се уређује инспекцијски надзор. 

У случају да је првостепена одлука инспектора већ једанпут била 
поништена, другостепени орган не може је опет поништити и упутити предмет 
инспекцији на поновни поступак, него ће сам решити ову управну ствар.”. 

Члан 86. 

У члану 180. став 1. тачка 17) речи: „ниске енталпије” бришу се. 

Члан 87. 

Поступци који су започети до дана ступања на снагу овог закона 
окончаће се по прописима по којима су започети, осим ако подносилац захтева 
писмено тражи примену овог закона. 

За потврде о резервама и ресурсима донете пре дана ступања на снагу 
овог закона, рок од шест година из члана 36. овог закона почиње да тече од 
дана ступања на снагу овог закона, осим потврда донетих пре 1. јануара 2000. 
године. 

Члан 88. 

Комора рударских и геолошких инжењера Србије биће основана у року 
од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.  

Министар ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона 
образовати Привремену управу Коморе рударских и геолошких инжењера 
Србије. 

Привремена управа Коморе рударских и геолошких инжењера Србије ће 
у року од 60 дана од дана образовања донети Предлог статута Коморе 
рударских и геолошких инжењера Србије и спровести изборе за први сазив 
Скупштине Коморе рударских и геолошких инжењера Србије. 

Комора рударских и геолошких инжењера Србије, најкасније у року од 
годину дана од дана од оснивања, верификоваће лиценце лица сходно 
стеченим правима лиценцираних инжењера геологије, која су лиценце стекла 
према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 
- исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20). 

Члан 89. 

До почетка примене одредаба члана 14. и члана 72. став 1. овог закона, 
стручни испит за овлашћење за обављање послова техничког руковођења, 
стручног надзора, пројектовања и других стручних послова утврђених Законом 
рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15 и 
95/18 ‒ др. закон), полагаће се пред комисијом коју образује министар, односно 
надлежни орган аутономне покрајине за кандидате са територије аутономне 
покрајине. 

http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f68681&action=propis&path=06868101.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f69212&action=propis&path=06921201.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f76792&action=propis&path=07679201.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f80965&action=propis&path=08096501.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f91794&action=propis&path=09179401.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f94721&action=propis&path=09472101.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f95213&action=propis&path=09521301.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f98291&action=propis&path=09829101.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f106243&action=propis&path=10624301.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f106630&action=propis&path=10663001.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f138116&action=propis&path=13811601.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f142266&action=propis&path=14226601.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f142811&action=propis&path=14281101.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f148066&action=propis&path=14806601.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
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Члан 90. 

Република Србија, даном ступања на снагу овог закона, постаје носилац 
резултата геолошких истраживања и потврда о резервама и ресурсима издатим 
пре 1. јануара 2000. године, ако по основу тих потврда носиоци потврда или 
њихови следбеници нису добили одобрења за изградњу рударских објеката 
и/или извођење рударских радова и одобрења за употребу рударских објеката. 

Члан 91.  

Министарство рударства и енергетике поверава Геолошком заводу 
Србије стручну геолошку документацију. Даном ступања на снагу овог закона 
Геолошки завод Србије преузима обавезу да се стара и располаже предметном 
документацијом. 

Члан 92.  

Прописи за спровођење овог закона донеће се у року од годину дана од 
дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 93. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана 14. и члана 72. 
став 1. овог закона, које почињу да се примењују у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овога закона. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама 
чланa 87. ст. 1. и 3. Устава Републике Србије којима је прописано да су 
природна богатства добра за које је законом одређено да су од општег 
интереса и да се користе под условима и начином предвиђеним законом 
и у одредбама чланa 97. тач. 6 – 8. Устава према којима Република 
Србија, поред осталог, уређује и обезбеђује својинске и облигационе 
односе и заштиту свих облика својине, правни положај привредних 
субјеката, систем обављања појединих привредних и других делатности, 
заштите на раду, социјалног осигурања и других облика социјалне 
сигурности, друге економске и социјалне односе од општег интереса.  

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

Разлози због којих се предлаже доношење Закона о изменама и 
допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима (у даљем 
тексту: Предлог закона) огледају се у потреби прецизирања појединих 
решења и ближег нормативног уређивања појединих питања, 
усклађивања са законском регулативом из области заштите животне 
средине и другим домаћим правним актима, увођења е-управе а што ће 
допринети ефикаснијем, бржем и бољем обављању делатности 
геолошких истраживања и рударства. Узевши у обзир све посебности 
разних врста минералних сировина и геолошких ресурса, тежило се томе 
да се јасно одреде услови под којима се исте могу користити уз 
поштовање заштите јавног интереса и потребу привлачења будућих 
инвестиционих улагања привредних субјекта у предметним областима.  

Наиме, након петогодишње примене Закона о рударству и 
геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15 и 95/18 ‒ 
др. закон),  у пракси је уочена јасна потреба за изменом и допуном 
појединих норми, како би се на што бољи и ефикаснији начин достигли 
циљеви који су се желели постићи његовим усвајањем. 

Најбитније новине Предлога закона: 

- с обзиром на то да су минерални ресурси односно минералне 
сировине од стратешког значаја за Републику Србију, овим законом је 
прописано да су геолошка истраживања и експлоатација минералних 
сировина у јавном интересу. Измене се односе и на то да је предвиђено 
да се примењена геолошка истраживања и експлоатација урана, никла и 
кобалта врше уз претходну сагласност Владе; 

- oдређено је  да је привредно друштво, односно друго правно 
лице и предузетник који врши геолошка истраживања и експлоатацију 
минералних сировина без потребних одобрења, дужно да надокнади 
штету власнику за заузето земљиште, а Републици Србији односно 
буџету аутономне покрајине троструку тржишну вредност ископане 
минералне сировине или других геолошких ресурса и да изврши 
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санацију и рекултивацију земљишта на којем је обављало истраживање 
и/или експлоатацију минералне сировине или другог геолошког ресурса; 

- у циљу постизања услова за е-рударство и геологију али и што 
ефикаснијег и транспарентнијег поступања свих актера у поступку, сва 
правна и физичка лица која подносе захтеве, поднеске и другу 
документацију у вези са применом одредби овог закона, биће у 
могућности да обављају кореспонденцију са Министарством рударства и 
енергетике у електронском облику, потписане квалификованим 
електронским потписом, односно квалификованим електронским 
печатом, у складу са законом који уређује електронско пословање; 

- с обзиром на то да је Геолошки завод Србије образован као 
посебна организација која обавља основна геолошка истраживања и 
финансира се из буџета Републике Србије, постоји потреба да се Заводу 
прошире надлежности. У складу са поменутом тенденцијом, овај закон је 
предвидео да Министарство може Заводу уступити одређене геолошке 
информације из извештаја о резултатима геолошких истраживања и 
елаборате с тим да се према наведеним документима поступа у складу 
са ознаком „пословна тајна”. Носиоци одобрења за примењена геолошка 
истраживања су у обавези, у случају подношења захтева за продужење 
истражног рока, да поседују и извештај о испуњености услова који издаје 
Геолошки завод Србије. Такође, овим законом је предвиђено да у оквиру 
одобреног истражног и/или експлоатационог поља и експлоатационог 
простора Геолошки завод Србије може несметано вршити основна 
геолошка истраживања без сагласности носиоца одобрења за 
примењена геолошка истраживања и/или експлоатационог поља и 
простора у циљу израде основних геолошких карата и специјалистичких 
студија за потребе државе, с тим да претходно обавести носиоца 
одобрења о планираним основним геолошким истраживањима и да се 
истим не угрожава извођење радова носиоца одобрења. Израда Биланса 
минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви подземних вода и 
геотермалних ресурса је пренета на овај орган;  

- у циљу смањења трошкова странкама али и поједностављења 
поступка издавања одобрења Закон је предвидео да се, уз захтев за 
издавање одобрења из оквира надлежности Министарства, подноси 
фотокопија одобрења или подаци о издатом одобрењу. Циљ је да се 
поједностави процедура и смање трошкови подносиоца захтева тако да 
подносилац нема обавезу да подноси акт који је издало Министарство. У 
овом делу је важно истаћи да су карбонатне сировине, туф, 
зеолитизирани туф и тресет, који се користе у индустрији, сврстани као 
неметаличне минералне сировине за добијање грађевинских материјала, 
и као такве за њих је у многоме поједностављен поступак издавања 
одобрења из оквира надлежности Министарства, а ова измена 
претпоставља и знатне уштеде подносиоцу захтева; 

- омогућено је вршење преноса потврде о резервама минералних 
сировина и ресурса и/или других геолошких ресурса, што до сада није 
било дефинисано; 

- дефинисано је да се, у погледу услова и начина контроле и 
праћења концентрације гасова са ефектом стаклене баште у атмосфери 
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на нивоу који би спречио опасне антропогене сметње у климатском 
систему, примењују прописи из области заштите животне средине, а у 
погледу услова и начина изградње постројења за складиштење CО2 
примењују се прописи из области изградње објеката;  

- прописано је да стручни надзор над извођењем геолошких 
истраживања не може да врши правно лице које је носилац одобрења за 
истраживање, које изводи геолошка истраживања, нити лице које је 
израдило извештаје о геолошким истраживањима, осим за истраживања 
нафте и гаса. Ово до сада није био случај, а пракса је показала да није 
сврсисходно да надзор над извођењем геолошких истраживања врши 
правно лице које изводи радове у циљу геолошких истраживања; 

- предвиђено је оснивање Коморе рударских и геолошких 
инжењера Србије, дефинисана је надлежност, органи, седиште, начин 
финансирања Коморе; 

- дефинисани су услови неопходни за добијање статуса 
Компетентног лица за рударство и геологију, и детаљније су дефинисане 
лиценце које се издају физичким лицима у области рударства и 
геологије, лиценце намењене правним лицима су избрисане; 

- јасније су дефинисани рокови који су предвиђени за достављање 
Завршног извештаја у смислу да се извештај доставља најкасније 30 
дана од дана истека одобреног истражног рока, а у случају продужења 
истражног рока као и у случају задржавања истражног права, најкасније 
30 дана пре краја претходно одобреног истражног рока; 

- поступак подношења захтева за издавање одобрења за 
примењена геолошка истраживања је измењен тако да се одобрење 
издаје подносиоцу који први поднесе комплетан захтев, односно захтев 
са комплетном документацијом;  

- одређено је да приликом подношења захтева за издавање 
одобрења за примењена геолошка истраживања подносилац захтева уз 
неопходну документацију достави писмо о намерама банке или друштва 
из групације у оквиру које послује подносилац захтева, да ће за његове 
обавезе издати банкарску гаранцију или корпоративну гаранцију у року 
до 30 дана од дана добијања решења за истраживање металичних 
минералних сировина, литијума и бора, или изјава друштва да ће у 
истом року доставити меницу. Oбавезе представљају значајну измену у 
самом поступку, а циљ је да се смањи број привредних друштава која 
аплицирају за одобрења из надлежности Министарства, а да немају 
средства ни интереса да изводе геолошка истраживања; 

- дефинисано је да се одобрењем за инжењерско-геолошка 
истраживања одређује истражни рок у дужини до две године уз 
могућност продужења за годину дана; 

- јасније су дефинисани рокови који су предвиђени за подношење 
захтева за продужење истражног рока; 

- ближе су одређене дозвољене количине минералне сировине 
које се могу узети за технолошка испитивања у току извођења одобрених 
геолошких истраживања ради утврђивања технолошких својстава и 
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доказивања резерви минералне сировине, односно избрисане су тачке 
које дефинишу количину минералне сировине за песак и шљунак (као 
грађевински материјал) и техничко-грађевински камен. Прописано је да 
се материјал који се узима у сврху технолошких испитивања не може 
отуђити нити продати и после завршених испитивања мора бити 
одложен према пројектној документацији на истражном односно 
експлоатационом пољу са којег је материјал узет; 

- прописани су односно додати нови услови на основу којих ће 
надлежни орган  укинути решење о одобрењу за истраживање пре 
истека одређеног истражног рока; 

- новину представља и то да, у случају када носилац истраживања 
више није познат или више не постоји и не може се утврдити право 
власништва над резултатима, министарство надлежно за послове 
рударства и геолошких истраживања може располагати резултатима 
геолошких истраживања као и документима који садрже геолошке 
резултате; 

- у делу којим се дефинишу обавезе носиоца одобрења за 
истраживање додате су и обавезе да у случају негативног утицаја на 
постојећа изворишта при вршењу примењених геолошких истраживања 
подземних вода, истражне радове обустави и о томе обавести надлежни 
орган и надлежну локалну самоуправу, да конзервира бушотину уколико 
се пронађе подземна вода која се неће одмах користити, да по 
завршетку или обустављању геолошких истраживања на подручју на 
коме су обављени радови, спроведе све мере обезбеђења којима ће се 
трајно искључити наступање опасности за људе и имовину, као и за 
животну средину и да терен приведе првобитној намени и о томе 
обавести надлежни орган који је издао одобрење за геолошка 
истраживања, као и локалну самоуправу на чијој територији су изведени 
радови; 

- предвиђено је да се разврставање ресурса и резерви 
минералних сировина врши у складу са актуелном верзијом 
Паневропског кодекса за извештавање резултата истраживања 
минералних ресурса и резерви (PERC); 

- кључна измена  је свакако и то да је овим законом предвиђено да 
ако носилац потврде о резервама и ресурсима у року од шест година од 
њеног доношења не поднесе захтев за одобрење за експлоатацију и/или 
експлоатационо поље, Република Србија истеком тог рока од шест 
година постаје носилац те потврде о резервама и ресурсима, и тиме 
стиче сва права која из ње произилазе у складу са овим законом. У 
складу са овом изменом Предлог закона је предвидео и да Република 
Србија, даном ступања на снагу овог закона, постаје носилац резултата 
геолошких истраживања и потврда о резервама и ресурсима издатим 
пре 2000. године, ако по основу тих потврда носиоци потврда или 
њихови следбеници нису добили одобрења за изградњу рударских 
објеката и/или извођење рударских радова и одобрења за употребу 
рударских објеката; 
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- предвиђено је и да се инжењерско-геолошка-геотехничка 
истраживања могу вршити у оквиру експлоатационих поља минералних 
сировина у случајевима када је неопходна изградња инфраструктурних 
објеката и санација терена; 

- дефинисан је основ за постизање „Инвестиционог споразума”, 
који  Република Србија закључује са инвеститором у пројекат 
експлоатације; 

- препозната је потреба да се дефинише поступак који се спроводи 
ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских 
инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, за 
које је утврђен јавни интерес за експропријацију, административни 
пренос и непотпуну експропријацију непокретности, а у складу са 
одговарајућим планским документима којима је предвиђена изградња 
таквих објеката и за које је утврђена уговорна обавеза Републике Србије; 

- дефинисано је да се, ако се покрене поступак стечаја или 
ликвидације носиоца одобрења за извођење рударских радова, а које 
није извршило санацију и рекултивацију деградираног земљишта, 
трошкови санације подмирују из стечајне, односно ликвидационе масе; 

- предвиђено је да се Упрошћени рударски пројекат израђује за 
извођење припремних радова; 

- дефинисани си услови за укидање одобрења за изградњу 
рударских објеката и/или извођење рударских радова; 

- иако је износ накнаде за примењена геолошка истраживања и 
накнаде за задржавање истражног простора регулисана другим 
прописом, Закон је предвидео начин утврђивања предметне накнаде; 

- детаљно су дефинисане и усклађене са одредбама других 
прописа одредбе које се тичу инспекцијског надзора; 

Поред наведеног, у примени Закона о рударству и геолошким 
истраживањима показало се да су поједини појмови недовољно или 
непрецизно дефинисани, што отежава спровођење законом прописаних 
услова и начина коришћења минералних и других ресурса те је у члану 
3. Предлога закона извршена и допуна појмовника. 

Предлог закона има основ у одредбама Устава Републике Србије. 
Наиме, у члану 87. ст. 1. и 3. Устава је прописано да су природна 
богатства добра за које је законом одређено да су од општег интереса и 
да се користе под условима и начином предвиђеним законом и у члану 
97. тач. 6 – 8. Устава према којима Република Србија, поред осталог, 
уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих 
облика својине, правни положај привредних субјеката, систем обављања 
појединих привредних и других делатности, заштите на раду, социјалног 
осигурања и других облика социјалне сигурности, друге економске и 
социјалне односе од општег интереса.  

Предлог закона има основ и у Стратегији индустријске политике 
Републике Србије од 2021. до 2030. године („Службени гласник РС”, број 
35/20), којом се рударство дефинише као значајан сегмент у индустрији 
односно као важан чинилац у повећању учешћа индустрије у бруто 
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друштвеном производу Републике Србије. Одредбе Закон су у складу са 
Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније 
(2018-2021). У складу са тим овај закон узео је у обзир сва потребна 
усаглашавања и превођење директива Европске уније у наше 
законодавство, у складу са потписивањем Споразума о стабилизацији и 
придруживању (ССП), којим се Република Србија обавезује на постепено 
усклађивање законодавства са правним тековинама Европске уније, као 
и на његову доследну примену. Доношење овог закона планирано је и 
Програмом рада Владе за 2021. годину.  

1. Проблеми које овај закон треба да реши као и циљеви који се 
његовим доношењем постижу 

Предлог закона са собом носи неопходне измене важећег Закона о 
рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 
101/15 и 95/18 ‒ др. закон). После пет година примењивања закона 
пракса је показала одређене мањкавости у примени предметног акта. 
Закон би омогућио Влади Републике Србије, односно Министарству 
рударства и енергетике, да се снажније укључи у вођење бриге о 
природним богатствима односно да искористи Уставне одредбе које се 
односе на давање сагласности за истраживање и експлоатацију урана, 
никла и кобалта.  

Предлогом закона се, такође, детаљније дефинише поступак 
обрачуна вредности минералне сировине експлоатисане без неопходних 
одобрења. Циљ оваквог решења је да се обесхрабри извођење 
експлоатационих радова без одобрења. 

Предлогом закона се иде као потпуном електронском пословању, 
односно ка поступку који ће кроз е-рударство и геологију подносиоцима 
захтева али и државном органу обезбедити ефикасно, транспарентно и 
сигурно поступање. Ради поједностављења самог поступка подношења 
захтева прописано је да странка, између остале документације, подноси 
фотокопију одобрења или податке о издатом одобрењу, односно да се 
не подносе документи које је издало Министарство, јер се полази од 
чињенице да држани орган има могућност да увидом у службену 
евиденцију констатује постојање наведеног акта, као и документа за које 
Министарство може да изврши проверу елекртонским путем. 

Обавезом да приликом подношења захтева за издавање 
одобрења за примењена геолошка истраживања подносилац захтева, уз 
неопходну документацију, достави писмо о намерама банке или друштва 
из групације у оквиру које послује подносилац захтева, да ће за његове 
обавезе издати банкарску гаранцију или корпоративну гаранцију, 
Министарство жели да се јаче укључи у решавање уоченог проблема а 
то је да постоји одређен број привредних друштва која подносе захтеве и 
постају носиоци одобрења за примењена геолошка истраживања а да 
заправо немају интерес али ни средства да одобрене радове врше, што 
свакако није у интересу Републике Србије. Средствима обезбеђења се 
жели ићи у правцу да носиоци одобрења буду привредна друштва са 
намером и могућностима да врше одобрене радове.  



47 
 

Поступак подношења захтева за издавање одобрења за 
примењена геолошка истраживања је измењен тако да се одобрење 
издаје подносиоцу који први поднесе комплетан захтев, односно захтев 
са комплетном документацијом. Тренутно важећа процедура (да се 
подносиоцу после подношења захтева одобрава рок од 90 дана ради 
комплетирања неопходне документације, док је тражени простор у том 
периоду заузет) у пракси се није показала као најбоље решење и 
доводила је до низа проблема око питања права на захтевани истражни 
простор. 

У циљу даљег поједностављења поступка издавања одобрења, 
овај закон је предвидео да су карбонатне сировине, туф, зеолитизирани 
туф и тресет, који се користе у индустрији, сврстани као неметаличне 
минералне сировине за добијање грађевинских материјала, и као такве 
за њих је у многоме поједностављен поступак издавања одобрења из 
оквира надлежности Министарства. Ова измена претпоставља 
подносиоцу захтева знатне уштеде у новцу и времену. 

С обзиром на прогресивну политику Владе када су у питању 
инфраструктурни-стратешки пројекти (превасходно се мисли на 
изградњу путне и железничке инфраструктуре), те потребом за великим 
количинама материјала неопходним за изградњу различитих делова 
линијских објеката, а које је неопходно обезбедити у кратком временском 
периоду, јавила се потреба да се правно дефинише у смислу одредаба 
Закона о рударству и геолошким истраживањима поступак који пружа 
могућност узимања материјала по убрзаној процедури ради реализације 
пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних 
објеката од посебног значаја за Републику Србију, за које је утврђен 
јавни интерес за експропријацију, административни пренос и непотпуну 
експропријацију непокретности уз обавештење органа надлежног за 
експлоатацију минералних сировина  од стране инвеститора. 

Предлог закона је предвидео да, ако носилац потврде о резервама 
и ресурсима у року од шест година од њеног доношења не поднесе 
захтев за одобрење за експлоатацију и/или експлоатационо поље, 
Република Србија истеком тог рока од шест година постаје носилац те 
потврде о резервама и ресурсима, и тиме стиче сва права која из ње 
произилазе у складу са овим законом. У складу са овом изменом важећег 
закона предвиђено је и да Република Србија, даном ступања на снагу 
овог закона, постаје носилац резултата геолошких истраживања и 
потврда о резервама и ресурсима издатим пре 2000. године, ако по 
основу тих потврда носиоци потврда или њихови следбеници нису 
добили одобрења за изградњу рударских објеката и/или извођење 
рударских радова и одобрења за употребу рударских објеката. У складу 
са овим изменама предвиђено је да када је Република Србија носилац 
потврде о резервама и ресурсима, Министарство, уз сагласност Владе: 
а) објављује и спроводи јавну аукцију на којој бира најбољег 
квалификованог понуђача; и/или б) закључује уговор о јавно-приватном 
партнерству или концесији у складу са законом који уређује јавно-
приватно партнерство и концесије, са циљем да се што пре отвори 
рудник по принципима привредне, социјалне и еколошке одрживости, у 
складу са начелима овог закона. Наведеним изменама решава се 
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проблем коришћења геолошке документација од стране државе. 
Досадашњим решењима геолошка документација се водила као 
резултат истраживања и представљала је власништво носиоца 
одобрења без обзира да ли он жели да је користи или не, односно да ли 
жели да уђе у експлоатацију минералних сировина. Држави је у интересу 
да убрза поступак и да се брже и лакше дође до процеса експлоатације 
минералних сировина. 

Предлогом закона дефинисано је да, ако се покрене поступак 
стечаја или ликвидације носиоца одобрења за извођење рударских 
радова, а које није извршило санацију и рекултивацију деградираног 
земљишта, трошкови санације подмирују из стечајне, односно 
ликвидационе масе. Овакво решење је потпуно у складу са тежњама ка 
очувању животне средине што је приоритет и што нема алтернативу у 
поступку издавања одобрења из надлежности Министарства рударства и 
енергетике али и Владе Републике Србије. 

Усвајање овог закона представља још један корак ка 
транспарентнијем поступку издавања одобрења за вршење геолошких 
истраживања и експлоатације минералних сировина, односно 
обезбеђивања услова да исте активности заузму положај који би 
омогућио да се постигне већи допринос у будућности, стимулише 
економски раст и омогући подршку одрживом развоју у сектору 
минералних сировина који доноси користи заједницама и свим грађанима 
Србије.  

2. Разматрање могућности да се проблем реши и без доношења овог 
закона  

Полазећи од нашег правног система, узимајући у обзир потребу 
ефикаснијег вршења делатности геолошких истраживања минералних 
ресурса и експлоатације минералних сировина, потребу подстицања 
развоја рударства, уз поштовање одрживог коришћења минералних 
ресурса, усклађивање овог закона са другим правним актима, увођење е-
рударства и геологије, као и имајући у виду преузете обавезе које се 
односе на имплементацију прописа Европске уније, није било могуће без 
доношења Закона решити проблеме и извршити потребну 
имплементацију. 

3. Зашто је доношење овог закона најбољи начин решавања 
проблема 

Доношење овог закона је једина могућност за превазилажење свих 
наведених проблема и једини начин да се примена закона учини 
практичном и ефикасном. 

III. ОБЈАШЊЕЊА ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Одредбама члана 1. Предлога закона одређена су основна 
начела Закона о рударству и геолошким истраживањима. 
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Одредбама члана 2. Предлога закона извршена је допуна 
појмовника. Поједини појмови и области су недовољно или непрецизно 
дефинисани, што отежава спровођење законом прописаних услова и 
начина коришћења минералних и других ресурса.  

Одредбама члана 3. Предлога закона прописано је да су 
минерални ресурси, ресурси подземних вода, геотермални ресурси, као 
и други геолошки ресурси, природно богатство у својини Републике 
Србије. Додате су измене које ће помоћи Влади да боље и ефикасније 
располаже минералним сировинама. Прописано је да су геолошка 
истраживања и експлоатација минералних сировина у јавном интересу. 

Одредбама члана 4. Предлога закона прописано је да се 
геолошки истражни радови без сагласности власника и/или корисника не 
смеју изводити на раздаљини мањој од стотине метара од стамбених 
објеката или објеката у јавној употреби, као што су болнице, установе 
заштите (домови за старе, лица са посебним потребама и др.), верски 
објекти, гробља, установе културе, школе, факултети, студентски 
домови. 

Одредбама члана 5. Предлога закона детаљније je дефинисано 
утврђивање надокнаде вредности минералне сировине које су 
експлоатисане без одобрења. Циљ оваквог решења је да се обесхрабри 
извођење експлоатационих радова без одобрења. 

Одредбама члана 6. Предлога закона додат је нови члан 8а и 
њиме je предвиђена измена у смислу електронског пословања, а све у 
правцу постизања е-рударстава и геологије. Сврха овог решења је да се 
странкама омогући електронска коресподенција са Министарством 
достављањем података, аката и документације електронским путем. 

Одредбама члана 7. Предлога закона детаљно су одређена 
одобрења издата из оквира надлежности Министарства која се могу 
преносити са једног привредног друштва на друго, додатно је дефинисан 
поступак и услови преноса али је и предвиђена  могућност и неопходни 
услови преноса потврде о резервама.  

Одредбама чл. 7, 36, 48, 53. и 63. Предлога закона предвиђено 
је да подносилац, између остале неопходне документације, може 
поднети и фотокопију акта или податке о издатом одобрењу уместо 
достављања самог акта. Измена је урађена у смислу повећавања 
ефикасности поступка али и уштеду у новцу и времену странкама. Сврха 
измене је да се подносилац ослободи достављања докумената за које 
надлежни орган увидом у службену евиденцију може констатовати 
њихово постојање. 

Одредбама члана 8. Предлога закона детаљније је дефинисана 
Минерална политика у области рударства. 

Одредбама чл. 9 и 10. Предлога закона конкретније су 
дефинисана питања која се тичу Стратегије управљања минералним и 
другим геолошким ресурсима Републике Србије. 

Одредбама члана 11. Предлога закона предвиђене су измене у 
циљу дефинисања надлежности Геолошког завода Србије. 
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Одредбама члана 12. Предлога закона се у погледу услова и 
начина контроле и праћења концентрације гасова са ефектом стаклене 
баште у атмосфери упућује на прописе из области заштите животне 
средине, док у погледу услова и начина изградње постројења за 
складиштење CО2 упућује се на прописе из области изградње објеката. 

Одредбама члана 13. Предлога закона додатно су дефинисани 
услови и начин извођења геолошких истраживања тако што су додатно 
предвиђени послови за које су прописани неопходни услови за њихово 
обављање. 

Одредбама чл. 14. и 15. Предлога закона дефинисано је 
оснивање Коморе рударских и геолошких инжењера Србије, питања 
надлежности, седишта, финансирања, али и услови неопходни за 
стицање статуса Компетентног лица. 

Одредбама члана 16. Предлога закона је избрисана одредба да 
привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које 
обавља послове израде техничке документације, мора бити осигурано од 
одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно 
трећем лицу. Обавезно осигурање од одговорности није дало позитивне 
резултате у пракси. 

Одредбама члана 17. Предлога закона је прописано ко не може 
да врши стручни надзор и дефинисана је и обавеза лица које врши 
стручни надзор да је дужно да води дневник стручног надзора. 

Одредбама члана 18. Предлога закона детаљније се прописује 
када се, након предвиђених геолошких истраживања минералних 
сировина, подземних вода и геотермалних ресурса али и инжењерско-
геолошких-геотехничких истраживања, подноси Завршни извештај. 

Одредбама члана 19. Предлога закона дефинисан је начин 
уступања одређених геолошких информација из извештаја о 
резултатима геолошких истраживања и елабората од стране 
Министарства. 

Одредбама члана 20. Предлога закона се ближе дефинише 
појам Примењених геолошких истраживања минералних и других 
геолошких ресурса. 

Одредбама члана 21. Предлога закона измењен је односно 
скраћен поступак издавања одобрења за геолошка истраживања 
минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала. 

Одредбама члана 21, 22, 39. и 53. Предлога закона, у  циљу што 
ефикаснијег поступка али и уштеде времена и смањења трошкова самог 
поступка, прописано је да подносилац захтева нема обавезу да 
доставља извод из регистра привредних субјеката о регистрацији 
предузетника-подносиоца захтева. 

Одредбама члана 22. Предлога закона дефинише се нови 
поступак подношења захтева за издавање одобрења за примењена 
геолошка истраживања. Поступак је знатно скраћен јер више не постоји 
увид у катастар истражних простора и катастар експлоатационих 
простора и поља.  
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Одредбама члана 23. Предлога закона дефинишу се услови 
када надлежни орган одбија решењем захтев за издавање одобрења за 
примењена геолошка истраживања. 

Одредбама члана 24. Предлога закона је боље дефинисан основ 
за добијање приоритета у добијању одобрења за примењена геолошка 
истраживања. 

Одредбама члана 25. Предлога закона ближе су дефинисани 
истражни рокови као и када рок почиње да тече. 

Одредбама члана 26. Предлога закона дефинисани су услови 
неопходни за подношење захтева за продужетак истражног рока 

Одредбама члана 27. Предлога закона је детаљније прописан 
поступак одобрења задржавања права на истражни простор. 

Одредбама члана 28. Предлога закона дата је могућност да се, у 
оквиру одобреног истражног и/или експлоатационог поља и 
експлоатационог простора, могу вршити инжењерско-геолошка 
истраживања у циљу изградње објеката и санације терена. 

Одредбама члана 29. Предлога закона извршена је промена 
прописа у смислу да је предвиђено да уколико у одобреном истражном 
року привредно друштво поднесе захтев за утврђивање и оверу ресурса 
и резерви минералних сировина, ресурса и резерви подземних вода и 
геотермалних ресурса, а жели да настави са истраживањем потребно је 
да достави захтев за измену и допуну пројекта, осим за примењена 
геолошка истраживања нафте и гаса. У пракси се показала потреба за 
наставком истраживања и након овере ресурса и резерви минералних 
сировина. 

Одредбама члана 30. Предлога закона додатно је регулисана 
дозвољена количина минералне сировине које се могу узети за 
технолошка испитивања. 

Одредбама члана 31. Предлога закона дефинисана је разлика 
између експлоатационог поља и експлоатационог простора. 

Одредбама члана 32. Предлога закона предвиђени су додани 
разлози на основу којих надлежни орган може укинути решење о 
одобрењу за истраживање пре истека одређеног истражног рока. Пракса 
је показала да је неопходно додати нове разлоге због којих дато право 
може бити укинуто.  

Одредбама члана 33. Предлога закона су дефинисана права 
носиоца истраживања као и да у случају када носилац истраживања 
више не постоји и не може се утврдити право власништва над 
резултатима, министарство надлежно за послове рударства и геолошких 
истраживања може располагати резултатима геолошких истраживања 
као и документима који садрже геолошке резултате. Циљ ове измене је 
помоћи привредним друштвима који желе да експлоатишу тако што ће 
им одређена документација, по прописаној процедури, бити уступљена а 
све у циљу добијања одобрења за експлоатацију минералних сировина. 
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Одредбама члана 34. Предлога закона предвиђене су додатне 
обавезе носиоца одобрења за истраживање. 

Одредбама члана 35. Предлога закона детаљније се дефинише 
Класификација минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви 
подземних вода и геотермалних ресурса. 

Одредбама члана 36. Предлога закона детаљније се дефинише 
поступак утврђивања  истражених ресурса и резерви минералних 
сировина и подземних вода и предвиђен је рок до када се мора поднети 
захтев за утврђивање и овера ресурса и резерви минералних сировина, 
ресурса и резерви подземних вода и/или геотермалних ресурса. 
Предвиђен је основ за поступак аукције и располагања потврдом о 
резервама и ресурсима чији је носилац Република Србија. 

Одредбама члана 37. Предлога закона дефинише се шта значи 
„Инвестициони споразумом”. 

Одредбама члана 38. Предлога закона се прописује да 
Геолошки завод Србије води књигу о стању ресурса и резерви 
минералних сировина и ресурса и резерви подземних вода, као и 
геотермалних ресурса на одобреном истражном или експлоатационом 
простору. 

Одредбама члана 39. Предлога закона објашњење је дато у 
објашњењу одредаба чл. 21, 22, 39. и 53. овог закона. У овом члану се 
такође исправља и техничка грешка. 

Одредбама члана 40. Предлога закона се детаљније дефинише 
поступак утврђивања експлоатационог простора и количине резерви 
и/или ресурса подземних вода и геотермалних ресурса.   

Одредбама члана 41. Предлога закона објашњење је дато у 
одредбама чл. 7, 36, 48, 53. и 63. овог закона.   

Одредбама члана 42. Предлога закона се дефинише право 
носиоца потврде о резервама и ресурсима. 

Одредбама члана 43. Предлога закона ближе се прописује 
поступак издавања сагласности ради изградње инфраструктурних 
објеката на експлоатационом пољу. 

Одредбама члана 44. Предлога закона се исправља техничка 
грешка. Закон о рударству и геолошким истраживањима не препознаје-
дефинише изградњу грађевинских објеката унутар експлоатационог 
поља. 

Одредбама члана 45. Предлога закона се додаје нов члан 67а 
којим се дефинише  поступак по убрзаној процедури који се спроводи 
ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских 
инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, за 
које је утврђен јавни интерес за експропријацију, административни 
пренос и непотпуну експропријацију непокретности. 

Одредбама члана 46. Предлога закона ближе су дефинисана 
права носиоца одобрења за експлоатационо поље и/или експлоатацију. 
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Одредбама члана 47. Предлога закона је исправљена техничка 
грешка. 

Одредбама члана 48. Предлога закона се детаљније регулишу 
услови -документација неопходна за доношење захтева за издавање 
одобрења за експлоатационо поље. 

Одредбама члана 49. Предлога закона ближе се дефинише 
заштитни простор око експлоатационог поља. 

Одредбама члана 50. Предлога закона предвиђени су додатни 
услови на основу којих надлежни орган може укинути решење о 
одобрењу за експлоатацију и/или експлоатационо поље. Када се говори 
о додатој тачки 9) треба рећи да представља важан услов који мора бити 
испуњен, односно, док траје експлоатација увек мора бити покривена 
финансијском гаранцијом за рекултивацију деградираног земљишта. 

Одредбама члана 51. Предлога закона се ближе дефинише када 
одобрење за експлоатацију и/или експлоатационо поље престаје да 
важи. 

Одредбама члана 52. Предлога закона се боље дефинише 
поступак издавања одобрења за ручно испирање племенитих метала и 
других минерала. 

Одредбама члана 53. Предлога закона су извршене допуне у 
поступку издавања одобрења за експлоатацију неметаличних 
минералних сировина за добијање грађевинских материјала и 
минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала. 
Измене су олакшале-смањиле обавезе подносиоцу захтева за издавање 
одобрења за експлоатације природних грађевинских материјала.  

Одредбама чл. 53. и 63. Предлога закона дефинисано је да ако 
се покрене поступак стечаја или ликвидације носиоца одобрења за 
извођење рударских радова, а које није извршило санацију и 
рекултивацију деградираног земљишта, трошкови санације подмирују се 
из стечајне, односно ликвидационе масе. Овакво решење је у складу са 
тежњама ка очувању животне средине што је приоритет и што нема 
алтернативу у поступку издавања одобрења из надлежности 
Министарства. 

Одредбама члана 54. Предлога закона се боље дефинишу 
елементи решења-одобрење за експлоатацију минералних ресурса за 
добијање природних грађевинских материјала. 

Одредбама члана 55. Предлога закона ближе је дефинисана 
неопходна документација која се прилаже уз  захтев за продужење 
одобрења за експлоатацију. 

Одредбама чл. 56, 57. и 58. Предлога закона се ближе 
дефинише инвестиционо-техничка документација. 

Одредбама члана 59. Предлога закона се укида обавеза 
привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника, 
које обавља послове израде техничке документације, да мора бити 
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осигурано од одговорности за штету коју може причинити другој страни, 
односно трећем лицу. 

Одредбама члана 60. Предлога закона се ближе дефинише 
техничка контрола. 

Одредбама члана 61. Предлога закона се прописују услови 
односно разлози за укидање  одобрење за изградњу рударских објеката 
и/или извођење рударских радова. 

Одредбама чл. 62. и 63. Предлога закона се додатно дефинише 
поступак издавања, неопходне документације али и услови за 
подношење захтева за продужење рока важења одобрења за изградњу 
рударских објеката и/или извођење рударских радова. 

Одредбама члана 64. Предлога закона додатно се дефинише 
тачка 3) која се односи на  рударски пројекат на истраживању чврстих 
минералних сировина. 

Одредбама члана 65. Предлога закона се дефинишу и 
припремни радови. 

Одредбама члана 66. Предлога закона је дефинисано да 
одобрење за употребу рударских објеката за експлоатацију нафте и гаса 
садржи списак рударских објеката изграђених према рударском пројекту 
са наведеним катастарским парцелама на којима је планирана изградња 
тих објеката. 

Одредбама чл. 13, 15, 67, 68, 69, 70. и 71. Предлога закона је 
извршено усклађивање прописа везана за образовање. Промена је била 
неопходна јер важећим прописом нису били обухваћени дипломирани 
инжењери, што директно утиче на издавање прописаних лиценци. 

Одредбама члана 73. Предлога закона дефинише се надлежност 
Коморе рударских и геолошких инжењера Србије, да организује стручне 
испите. 

Одредбама члана 74. и 75. Предлога закона се бришу чланови 
који се тичу појама и врсте лиценци из области геологије и рударства.   

Одредбама члана 76. Предлога закона измењен је цео члан који 
се односи на поступке санације и рекултивације напуштених рудника и 
рударских објеката а који се обављају на основу техничког рударског 
пројекта. 

Одредбама члана 77. Предлога закона брише се члан 160. 
важећег закона. 

Одредбама чл. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. и 85. Предлога закона 
се врши усклађивање одредби које се тичу рударко-геолошке инспекције 
са одредбама Закона о инспекцијском надзору. 

Одредбама члана 86. Предлога закона се уподобљује новчана 
казна за привредни преступ у тачки 17). 

Одредбе чл.  87, 88, 89, 90, 91, 92. и 93. Предлога закона 
представљају прелазе одредбе. 
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IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ АКТА 

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину (,,Службени 
гласник РС”, број 149/20), обезбеђена су средства на Разделу 50 - 
Геолошког завода Србије, на Програму 0503 - Управљање минералним 
ресурсима, на функцији 440 - Рударство, производња и изградња и 
Програмској активности 0002 - Геолошка истраживања обезбеђена су 
средства на извору финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, 
у износу од 270.161.000,00 динара.  

Потребна средства у наредним годинама која се односе на допуну 
надлежности које ће вршити Геолошки завод, обезбедиће се у складу са 
билансним могућностима буџета Републике Србије, у оквиру утврђених 
лимита на  разделу Геолошког завода Србије. 
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V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

Члан 2. 

Геолошки завод Србије, као посебна организација, са својством правног 
лица обавља основна геолошка истраживања и друга геолошка истраживања, 
као и послове примењених геолошких истраживања од важности за Републику 
Србију, у складу са овим законом. 

 

НАЧЕЛА 
 

ЧЛАН 2. 
ОВАЈ ЗАКОН И ДРУГИ ЗАКОНИ КАО И ПОДЗАКОНСКА АКТА, КАДА СЕ 

ПРИМЕЊУЈУ У ВЕЗИ СА ДЕЛАТНОСТИМА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ УРЕЂЕЊА 
ОВОГ ЗАКОНА, ТУМАЧИЋЕ СЕ И ПРИМЕЊИВАТИ У СКЛАДУ СА НАЧЕЛИМА: 

1) КОНТИНУИРАНО СНАБДЕВАЊЕ ДОВОЉНИМ КОЛИЧИНАМА 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЈЕ НЕОПХОДНО ЗА СНАЖЕЊЕ И ОДРЖИВОСТ 
ТРЖИШНЕ ПРИВРЕДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ; 

2) ЦИЉ ОВОГ ЗАКОНА ЈЕ ДА УРЕДИ ОДНОСЕ ПОВОДОМ 
ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА НА УРАВНОТЕЖЕН НАЧИН, 
КОЈИМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЕКОНОМСКА, СОЦИЈАЛНА И ЕКОЛОШКА 
ОДРЖИВОСТ ОВИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА, У УСЛОВИМА ТРЖИШНЕ 
ПРИВРЕДЕ;  

3) ИМАОЦИ ПРАВА ДОБИЈЕНИХ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА 
ОБАВЕЗНИ СУ ДА У СВИМ СВОЈИМ АКТИВНОСТИМА ПОСТУПАЈУ ПО 
НАЈБОЉИМ ПОСЛОВНИМ, СОЦИЈАЛНИМ И ЕКОЛОШКИМ ПРАВИЛИМА 
СТРУКЕ, И ДА ПРИМЕЊУЈУ НАЈБОЉЕ ТЕХНИЧКЕ МЕТОДЕ И СРЕДСТВА 
ПРИ ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И ЕКСПЛОАТАЦИЈИ МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА, ДА БИ СЕ УНАПРЕДИЛА ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКАТА И 
БЕЗБЕДНОСТ СВИХ, И ДА СЕ У НАЈВЕЋОЈ МЕРИ СПРЕЧЕ, УМАЊЕ И 
УКЛОНЕ ШТЕТЕ И СМЕТАЊА ОД АКТИВНОСТИ УРЕЂЕНИХ ОВИМ ЗАКОНОМ; 

4) ГАРАНТУЈЕ СЕ СИГУРНОСТ, ПРЕДВИДЉИВОСТ И КОНТИНУИТЕТ 
ИСТРАЖНИХ И РУДАРСКИХ ПРАВА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

2. Појмови 

Члан 3. 

Појмови употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) геолошка средина је део земљине коре коју 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 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 
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(класификују) на: претпостављене, индициране и измерене ПО 
ПАНЕВРОПСКОМ КОДЕКСУ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ (PERC). Ресурси течних и гасовитих 
минералних 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 И 
ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ) 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. 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; СРЕДЊЕ ЕНТАЛПИЈЕ ИЗ КОЈИХ 
ЈЕ МОГУЋЕ ИЗДВАЈАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 100 °С - 200 
°С И РЕСУРСЕ ВИСОКЕ ЕНТАЛПИЈЕ ИЗ КОЈИХ ЈЕ МОГУЋЕ ИЗДВАЈАЊЕ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ПРЕКО 200 °С; 

6) енталпија представља укупну енергију термодинамичког система коју 
чини сума унутрашње енергије и енергије производа притиска и запремине 
система; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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; 

10) класификација резерви минералних сировина је разврставање 
резерви минералних сировина у одговарајуће класе ПО АКТУЕЛНОЈ ВЕРЗИЈИ 
ПАНЕВРОПСКОГ КОДЕКСА ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ (PERC), у зависности од: степена 
њихове геолошке истражености и проучености, процене могућности и 
изводљивости експлоатације и нивоа њене рентабилности. Резерве чврстих 
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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; 

11) резерве подземних вода представљају оне количине слободних 
подземних вода које се под утицајем природних или антропогених утицаја 
формирају и обнављају у оквиру зоне засићења неке издани; 

12) 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;  

13) 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, 
ОПЕКАРСКЕ, КЕРАМИЧКЕ И ВАТРОСТАЛНЕ  ГЛИНЕ, сировине за производњу 
цемента и креча, КАО И ПЕСАК И ШЉУНАК У ИНДУСТРИЈИ И 
ГРАЂЕВИНАРСТВУ КАО И КАРБОНАТНЕ СИРОВИНЕ, ТУФ, ЗЕОЛИТИЗИРАНИ 
ТУФ И ТРЕСЕТ, КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ИНДУСТРИЈИ; 

14) 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), као и песак и шљунак у 
природном, несепарисаном стању; 

15) 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; 

16) 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; 

17) геолошки хазард је вероватноћа активирања потенцијално опасног 
геолошког процеса (клизиште, одрон, слегање терена, земљотрес, бујица, 
поплава и сл.) 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 сл.); 
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18) 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;  

19) 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;  

20) јаловина је рударски отпад који је потребно изместити да би се 
обављала експлоатација корисне минералне сировине, а флотацијска јаловина 
је рударски отпад добијен у процесу флотације минералне сировине; 

21) одлагалиште је простор предвиђен за гомилање или слагање 
рударског отпада у чврстом или течном стању или у облику раствора и 
суспензија; 

22) 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;  

23) завршни извештај о резултатима геолошких истраживања је 
документ синтезног карактера о свим врстама, обиму и резултатима извршених 
геолошких радова у одобреном истражном року; 

24) 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;  

25) 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; 

26) 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; 

27) 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;  

28) 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 
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геотермалних ресурса, количинама и квалитету истражених сировина или 
ресурса, њиховој класификацији, техничким могућностима и условима 
експлоатације, као и о очекиваним економским ефектима; 

29) 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;  

29) 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 
ПОВРШИНСКИ ЈЕ ОМЕЂЕН ЛИНИЈАМА НАЈВИШЕ ДВА ЗАТВОРЕНА 
ПОЛИГОНА;  

30) носилац истраживања је привредно друштво, односно друго правно 
лице и предузетник којем је одобрено извођење примењених геолошких 
истраживања од стране надлежног органа; 

30) НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО 
ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК КОЈЕМ ЈЕ ОДОБРЕНО ИЗВОЂЕЊЕ 
ПРИМЕЊЕНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ 
ОРГАНА; 

31) носилац експлоатације је привредно друштво, ОГРАНАК СТРАНОГ 
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА односно друго правно лице и ИЛИ предузетник КОЈИ 
ЈЕ РЕГИСТРОВАН У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И којем је одобренo 
експлоатационо поље и/или експлоатација резерви минералних сировина од 
стране надлежног органа; 

32) 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 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; 

33) коришћењем подземних вода сматра се извођење радова на 
припреми, бушењу и коришћењу подземних вода и хидрогеотермалних ресурса; 

34) 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; 

35) 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; 



61 
 

36) 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; 

37) експлоатационом бушотином се сматрају рударски објекти у којима 
се изводе рударски радови при експлоатацији течних и гасовитих минералних 
сировина и геотермалних ресурса високе енталпије; 

38) 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; 

39) 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; 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, 
бушотине). 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 сл. постројењима 
на експлоатационом пољу, као и транспорт ових сировина сабирним 
нафтоводима и гасоводима када су у технолошкој вези са експлоатационим 
пољима; 

40) 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 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 
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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; објекти за подземно 
складиштење природног гаса и сирове нафте, као и других материја на 
експлоатационом пољу; 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 минералних сировина цевним системом и бушотинама 
и објекти и постројења који служе за сепарацију песка, шљунка и камена;  

41) експлоатационо поље обухвата простор ДЕФИНИСАН 
ОДОБРЕЊЕМ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 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 др. објеката, а ограничено је одговарајућим 
полигоним линијама на површини терена и простире се до пројектоване дубине 
експлоатације;  

42) 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 У ЗАШТИТНОМ ПРОСТОРУ МОЖЕ ДА ИСТРАЖУЈЕ уколико постоје 
индиције да се ресурси минералних сировина налазе и ван постојећих граница 
експлоатационог поља И ПОСЛЕ ПРОШИРИТИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ; 

43) рудно земљиште представља простор који је дефинисан одобрењем 
за експлоазацију и ИЛИ експлоатационо поље. На рудном земљишту се врши 
експлоатација минералних сировина и изграђује пратећа инфраструктура у 
циљу организације експлоатације резерви минералних сировина;  

44) 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, као и нафтна исплака; 

45) 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; 

46) 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 намене (акционаре, брокере и 
инвестиционе аналитичаре, web-сајтове, информација за медије) и /или друге 
потребе; 

47) 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; 
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48) 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; 

49) 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; 

50) компетентно лице рударске струке је стручно физичко лице 
рударске струке са одговарајућом лиценцом, које оцењује елаборате о 
ресурсима и резервама минералних сировина и израђује студију изводљивости 
експлоатације и израђује јавни извештај о синтетичком приказу резултата 
геолошких истраживања, минералних ресурса и резерви минералних сировина 
за различите намене (акционаре, брокере и инвестиционе аналитичаре, web-
сајтове, информација за медије) и /или друге потребе; 

51) 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 концепцији и за усклађеност посебних делова 
пројекта, а које је решењем одговорног лица пројектне организације именовано 
да руководи израдом пројекта; 

52) 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;  

53) 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.  

53) СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА МОЖЕ БИТИ: 
 (1) МЕНИЦА КОЈА ЈЕ БЛАНКО СОПСТВЕНА МЕНИЦА ПОТПИСАНА И 

ОВЕРЕНА ОД СТРАНЕ ДРУШТВА КОЈЕ ЈЕ ПОДНОСИ У ОДГОВАРАЈУЋЕМ 
ПОСТУПКУ, 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;  

(2) БЕЗУСЛОВНА, НЕОПОЗИВА И ПЛАТИВА НА ПРВИ ПОЗИВ 
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ИЗДАТА ОД 
СТРАНЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ИЗНОСУ УТВРЂЕНОМ 
ОВИМ ЗАКОНОМ;  

(3) КОРПОРАТИВНА ГАРАНЦИЈА.; 

54) „ИНВЕСТИЦИОНИ СПОРАЗУМ” ЈЕ УГОВОР КОЈИ  МОГУ ДА 
ЗАКЉУЧЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, КОЈУ ЗАСТУПА ВЛАДА И ИНВЕСТИТОР У 
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, 
КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ОДНОСИ ОД ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА. 
ИНВЕСТИЦИОНИ УГОВОР НЕ ПРЕДСТАВЉА УГОВОР НА ОСНОВУ КОГА 
УЛАГАЧ И/ИЛИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА СТИЧЕ УЛАГАЊЕ У СМИСЛУ ЗАКОНА 
КОЈИ УРЕЂУЈЕ УЛАГАЊА И МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА О ПОДСТИЦАЊУ 
УЗАЈАМНИХ УЛАГАЊА, НИТИ ЊИМЕ ИНВЕСТИТОР СТИЧЕ ПРАВА НА 
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ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ КОЈА СЕ ДОБИЈАЈУ У 
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ; 

55) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЈЕСУ РАДОВИ КОЈИ СЕ МОГУ ИЗВОДИТИ 
НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ И ПРЕТХОДЕ РАДОВИМА НА ОТВАРАЊУ 
РУДНИКА, А ОДНОСЕ СЕ НАРОЧИТО НА РАШЧИШЋАВАЊЕ ТЕРЕНА И 
УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРОСТОРА ЗА ИЗГРАДЊУ 
БУДУЋИХ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА, 
ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКАТА, ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ПРИВРЕМЕНОГ 
КАРАКТЕРА. ОВИ РАДОВИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЈУ РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ 
ОБЈЕКАТА. 

3. Услови и јавни интерес 

Члан 4. 

Минерални ресурси, ресурси подземних вода, геотермални ресурси, као 
и други геолошки ресурси су природно богатство у својини Републике Србије и 
могу се користити под условима и на начин утврђен овим законом.  

Минерални ресурси односно минералне сировине од стратешког значаја 
за Републику Србију су: 

1) нафта и природни гас; 

2) угаљ; 

3) руде бакра и злата;  

4) руде олова и цинка; 

5) руде бора и литијума; 

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

7) друге минералне сировине, одређене посебним актом Владе на 
предлог министарства надлежног за послове геолошких истраживања и/или за 
послове рударства (у даљем тексту: Министарство). 

ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА СУ У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ. 

 
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ ДА СЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ИЛИ ПОДРУЧЈУ 
ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ, ЈАВНИ ИНТЕРЕС И ЗНАЧАЈ УТВРЂУЈУ СЕ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ПРИРОДЕ. 

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. 5. 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 државним капиталом, које врше 
примењена геолошка истраживања и експлоатацију минералних сировина из 
става 2. овог члана.  

Експропријација непокретности из става 3.  5. овог члана, спроводи се 
сходно прописима којима се уређује експропријација. 



65 
 

Примењена геолошка истраживања и експлоатација урана може се 
вршити само уз претходну сагласност Владе на предлог Министарства.  

ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
УРАНА, НИКЛА И КОБАЛТА МОЖЕ СЕ ВРШИТИ САМО УЗ ПРЕТХОДНУ 
САГЛАСНОСТ ВЛАДЕ НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА И У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ПРИРОДЕ.   

 

 

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.  

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ БЕЗ САГЛАСНОСТИ ВЛАСНИКА 
И/ИЛИ КОРИСНИКА НЕ СМЕЈУ СЕ ИЗВОДИТИ НА РАЗДАЉИНИ МАЊОЈ ОД 
СТОТИНУ МЕТАРА ОД СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА, ОСИМ 
ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ, ГЕОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА.  

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ БЕЗ САГЛАСНОСТИ ВЛАСНИКА 
И/ИЛИ КОРИСНИКА НЕ СМЕЈУ СЕ ИЗВОДИТИ НА РАЗДАЉИНИ МАЊОЈ ОД 
СТОТИНУ МЕТАРА ОД ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ, КАО ШТО СУ 
БОЛНИЦЕ, УСТАНОВЕ ЗАШТИТЕ (ДОМОВИ ЗА СТАРЕ, ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА И ДР.), ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ, ГРОБЉА, УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, 
ШКОЛЕ, ФАКУЛТЕТИ, СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ И СЛ, ОСИМ 
ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ, ГЕОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА. 

 

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, ТРОСТРУКУ 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. 

ВРЕДНОСТ ИСКОПАНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ИЛИ ДРУГИХ 
ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА,  УТВРЂУЈЕ СЕ АКТОМ 
ВЛАДЕ СВАКЕ ДРУГЕ ГОДИНЕ НА ОСНОВУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ 
ИСКОПАНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ИЛИ ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА. 
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ЧЛАН 8A 
СВА ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ПОДНОСЕ ЗАХТЕВЕ, 

ПОДНЕСКЕ И ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДРЕДАБА 
ОВОГ ЗАКОНА, БИЋЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ОБАВЉАЈУ КОРЕСПОНДЕНЦИЈУ 
СА МИНИСТАРСТВОМ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, ПОТПИСАНЕ 
КВАЛИФИКОВАНИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПОТПИСОМ, ОДНОСНО 
КВАЛИФИКОВАНИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПЕЧАТОМ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, 
ПОДНЕСАКА И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ОДНОСНО 
ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА, АКАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СХОДНО 
ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА. 

 

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 овог 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 руковођења; стручног надзора и безбедности и здравља 
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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 9. 
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, ОДОБРЕЊЕ ЗА 
ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР, ОДОБРЕЊЕ ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ, ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, ОДОБРЕЊЕ 
ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
РУДАРСКИХ РАДОВА, ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И 
ОДОБРЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ, ПОТВРДА О 
РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И РЕСУРСА И/ИЛИ ДРУГИХ 
ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, ПРЕНЕЋЕ СЕ  НА ЗАХТЕВ НОСИОЦА ОДОБРЕЊА 
НА ДРУГО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИКА, У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ПРЕНОСОМ ОДОБРЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПРЕНОСЕ СЕ И 
СВА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ И ДРУГА ОДОБРЕЊА КОЈА СУ ИЗДАТА У ВЕЗИ СА 
ПРЕНЕТИМ ОДОБРЕЊЕМ. 

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 КАДА СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТ. 4. 
И 5. ОВОГ ЧЛАНА.  

 
 
 
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС ОДОБРЕЊА ПОДНОСЕ СЕ: 
1) ФОТОКОПИЈА ОДОБРЕЊА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРЕНОСА ИЛИ 

ПОДАЦИ О ИЗДАТОМ ОДОБРЕЊУ ЗА СВЕ АКТЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА; 
2) ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ ИЛИ КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА И/ИЛИ 

САГЛАСНОСТИ ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ НОВОГ НОСИОЦА ОДОБРЕЊА 
ЗА ПОВРШИНУ НА КОЈОЈ ЈЕ ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА РУДАРСКИХ 
ОБЈЕКАТА И ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА ЗА НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА У 
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СКЛАДУ СА ОДОБРЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ СА СПИСКОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА И СА ПИСАНОМ ИЗЈАВОМ НОСИОЦА ОДОБРЕЊА 
ДА СУ ИСТЕ ОБУХВАЋЕНЕ  РУДАРСКИМ РАДОВИМА ЗА НАРЕДНИХ 
НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА У СКЛАДУ СА ОДОБРЕНОМ ТЕХНИЧКОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, ЗА ПРЕНОС ОДОБРЕЊA ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, 
ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ОДОБРЕЊА ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА, И ОДОБРЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
РУДАРСКИМ ОТПАДОМ;  

3) СИТУАЦИОНА КАРТА У РАЗМЕРИ, 1:2500 ИЛИ У ОДГОВАРАЈУЋОЈ 
РАЗМЕРИ, НЕ СТАРИЈА ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ СА УЦРТАНИМ ГРАНИЦАМА 
ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА, СТАЊЕМ РУДАРСКИХ РАДОВА, 
ПРОЈЕКТОВАНИМ РУДАРСКИМ РАДОВИМА ЗА НАРЕДНИХ НАЈМАЊЕ ПЕТ 
ГОДИНА У СКЛАДУ СА ОДОБРЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, 
ЈАСНО НАЗНАЧЕНИМ ГРАНИЦАМА И ОЗНАКАМА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 
У ПИСАНОЈ И ДИГИТАЛНОЈ ФОРМИ, ОВЕРЕНА  ОД СТРАНЕ СТРУЧНОГ 
ЛИЦА СА ЛИЦЕНЦОМ, ЗА ПРЕНОС ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО 
ПОЉЕ И/ИЛИ ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ 
РАДОВА И ОДОБРЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ;  

4) ИЗВЕШТАЈ НОСИОЦА ОДОБРЕЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И/ИЛИ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ О ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА У ВЕЗИ: САНАЦИЈЕ И 
РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПРОСТОРА; УПРАВЉАЊА РУДАРСКИМ ОТПАДОМ; 
БЛАГОВРЕМЕНОГ ИЗВЕШТАВАЊА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА И 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ О ВРШЕЊУ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ 
ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, ЗА ПРЕНОС 
ОДОБРЕЊА ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ И 
ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, ОДОБРЕЊА ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА 
ИСТРАЖНИ ПРОСТОР, ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ, 
ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ; 

5) ПИСАНА ИЗЈАВА НОВОГ НОСИОЦА ОДОБРЕЊА О ПРИХВАТАЊУ 
ПРЕНОСА ОДОБРЕЊА СА СВИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ 
ПРОИСТИЧУ ИЗ ЊЕГА, ЗА СВЕ АКТЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА; 

6) ГАРАНЦИЈА БАНКЕ ИЛИ МЕНИЦА ИЛИ КООРПОРАТИВНА 
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 
ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЗА НАЈМАЊЕ ТРИ 
ГОДИНЕ ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПРЕНОС ОДОБРЕЊА, КАДА 
НОВИ НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА ВРШИ ПРЕНОС ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ 
РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊА РУДАРСКИХ РАДОВА ИЛИ 
ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 77. ОВОГ ЗАКОНА;  

7) ДОКАЗ О УПЛАТИ ПРОПИСАНЕ РЕПУБЛИЧКЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ, ЗА СВЕ АКТЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС ПОТВРДЕ О РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА И РЕСУРСА И/ИЛИ ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, КОЈУ 
ПОДНОСИ НОСИЛАЦ ПОТВРДЕ ПОДНОСИ СЕ: 

1) ФОТОКОПИЈА ПОТВРДЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРЕНОСА ИЛИ 
ПОДАЦИ О ИЗДАТОЈ ПОТВРДИ; 

2) ПИСАНА ИЗЈАВА НОВОГ НОСИОЦА ПОТВРДЕ О ПРИХВАТАЊУ 
ПРЕНОСА ПОТВРДЕ СА СВИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ ПРОИСТИЧУ 
ИЗ ЊЕ; 

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ НА КОЈЕ СЕ ПРЕНОСИ ПОТВРДА, ДОКАЗ О 
ИЗМИРЕЊУ НАКНАДЕ ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 
МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, ОДНОСНО НАКНАДЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, У СКЛАДУ СА СТАЊЕМ НА ДАН 
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА. 
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НА ДАН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА МОРАЈУ БИТИ ИЗМИРЕНА СВА 
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА 
ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, 
ОДНОСНО НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ЗА 
ПРАВНО ЛИЦЕ НА КОЈЕ СЕ ПРЕНОСИ ОДОБРЕЊЕ КАО И ПОДНОСИОЦА 
ЗАХТЕВА. 

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). 

II. МИНЕРАЛНА ПОЛИТИКА И ПЛАН РАЗВОЈА ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

1. Минерална политика и план развоја 

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, усаглашавање са 
регулативом Европске уније из области рударства, промоцију рударства у циљу 
стварања повољних услова за инвестиције у области одрживог развоја 
рударске индустрије. 

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, ПРОМОЦИЈУ РУДАРСТВА У ЦИЉУ СТВАРАЊА ПОВОЉНИХ 
УСЛОВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РУДАРСКЕ 
ИНДУСТРИЈЕ И УСАГЛАШАВАЊЕ СА РЕГУЛАТИВОМ ИЗ ОБЛАСТИ 
РУДАРСТВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 
СМЕРНИЦАМА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ, ЗДРАВЉУ И СИГУРНОСТИ 
МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОРПОРАЦИЈЕ (IFC), ПРИНЦИПИМА 
МЕЂУНАРОДНОГ САВЕТА ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛЕ (ICMM). 
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Минерална политика и план развоја геолошких истраживања и 
рударства се спроводи реализацијом стратегије управљања минералним и 
другим геолошким ресурсима Републике Србије. 

2. Стратегија управљања минералним и другим геолошким 
ресурсима Републике Србије 

Члан 12. 

Стратегијом управљања минералним и другим геолошким ресурсима 
Републике Србије (у даљем тексту: Стратегија), одређују се дугорочни циљеви 
ОДРЕЂУЈE СЕ ОПШТИ ЦИЉ развоја рударства и геолошких истраживања 
енергетских, металичних, неметаличних и техногених минералних сировина, 
подземних вода и геотермалних ресурса. 

СТРАТЕГИЈА САДРЖИ ЕЛЕМЕНТЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ПЛАНСКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

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, регионалних, еколошких и социјалних аспеката. 

Стратегију доноси Народна скупштина на предлог Владе за период од 
најмање десет 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 утврђују се 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. 

ЧЛАН 13. 
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ВЛАДА ДОНОСИ АКЦИОНИ ПЛАН И ПО ПОТРЕБИ ПРОГРАМЕ 
ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕГИЈЕ, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА.  

ПОЈЕДИНИ ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ УТВРЂЕНИ СТРАТЕГИЈОМ МОГУ СЕ 
РАЗРАЂИВАТИ ПРОГРАМИМА.  

АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ СЕ УТВРЂУЈЕ 
ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ, У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНСКИ СИСТЕМ. 

 

III. ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ 

Члан 14. 

Геолошки завод Србије (у даљем тексту: Завод), КАО ПОСЕБНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА СА СВОЈСТВОМ ПРАВНОГ ЛИЦА, У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ обавља основна геолошка истраживања, у смислу чл. 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 Републике Србије, припрема пројектне задатке за 
локалне самоуправе за инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања и 
санацију клизишта, као и друге послове у складу са законом. 

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 ст. 1. 
и 2. овог члана, као и стручну контролу изведених радова врши Министарство. 

3. Примењена геолошка истраживања 

Члан 21. 

Примењена геолошка истраживања, у смислу овог закона обухватају 
истраживања која се изводе ради утврђивања минералних ресурса и резерви и 



72 
 

инжењерскогеолошких и хидрогеолошких услова њихове експлоатације, 
хидрогеолошка истраживања за потребе УТВРЂИВАЊА, коришћења и заштите 
ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса, 
инжењерскогеолошка-геотехничка и хидрогеолошка истраживања геолошке 
средине за потребе просторног и урбанистичког планирања, СНИЖАВАЊА 
НИВОА ПОДЗЕМНИХ ВОДА, 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.  

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 
CО2. 

У ПОГЛЕДУ УСЛОВА И НАЧИНА КОНТРОЛЕ И ПРАЋЕЊА 
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ У АТМОСФЕРИ 
НА НИВОУ КОЈИ БИ СПРЕЧИО ОПАСНЕ АНТРОПОГЕНЕ СМЕТЊЕ У 
КЛИМАТСКОМ СИСТЕМУ, ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, А У ПОГЛЕДУ УСЛОВА И НАЧИНА 
ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ CО2 ПРИМЕЊУЈУ СЕ 
ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА. 

4. Услови и начин извођења геолошких истраживања 

Члан 22. 

Извођење геолошких истраживања, израду пројеката геолошких 
истраживања, ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА 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 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. 

Послове извођења геолошких истраживања и израде извештаја о 
резултатима геолошких истраживања, РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНОГ НАДЗОРА 
НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, извештаја о минералним 
ресурсима за добијање природних грађевинских материјала, елабората о 
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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 (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и 
специјалистичке струковне студије) СТЕЧЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ 
НАЈМАЊЕ СЕДМИМ НИВООМ, ПОДНИВО ЈЕДАН (НИВО VII-1) 
НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈА КОЈИ СЕ СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ 
ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБИМА ОД 300 ДО 360 ЕСПБ 
БОДОВА, (МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, МАСТЕР СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА), ОДНОСНО ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ У ТРАЈАЊУ ОД 
НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА, ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА И 
МОДУЛА област геолошког инжењерства у оквиру образовно-научног поља: 
техничко-технолошке науке, са овлашћењем и лиценцом за обављање тих 
послова које има најмање три 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 (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије)  
СТЕЧЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ НАЈМАЊЕ СЕДМИМ НИВООМ, 
ПОДНИВО ЈЕДАН (НИВО VII-1) НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈА 
КОЈИ СЕ СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
ОБИМА ОД 300 ДО 360 ЕСПБ БОДОВА, (МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, 
МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА), ОДНОСНО ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА 
ФАКУЛТЕТУ У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА, ОДГОВАРАЈУЋЕГ 
ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА И МОДУЛА област геолошког инжењерства у оквиру 
образовно-научног поља: техничко-технолошке науке, 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 средњим 
образовањем у подручју рада геологије, рударства и металургије, одговарајућег 
образовног профила, 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 ОГРАНЦИ 
СТРАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА под условима и на начин прописан овим законом и 
законом којим се утврђују права страних лица у погледу коришћења добара од 
јавног интереса и у складу са законима којима је уређена област одбране и 
тајност података. 

Члан 23. 

Овлашћење за обављање послова из члана 22. ст. 2, 3. и 4. 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. 
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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. 

ЧЛАН 23. 
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 22. СТ. 2 - 4. 

ОВОГ ЗАКОНА СТИЧЕ СЕ ПОЛАГАЊЕМ СТРУЧНОГ ИСПИТА.  
СТРУЧНИ ИСПИТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОЛАЖЕ СЕ ПРЕД 

КОМИСИЈОМ КОЈУ ОБРАЗУЈЕ КОМОРА РУДАРСКИХ И ГЕОЛОШКИХ 
ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ. 

 

 

 

 

 

КОМОРА РУДАРСКИХ И ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ 
 

ЧЛАН 23A 
КОМОРА РУДАРСКИХ И ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: КОМОРА), ЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ ОСНОВАНО РАДИ УНАПРЕЂЕЊА 
УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА И 
ГЕОЛОГИЈЕ, ПРОЈЕКТОВАЊА, ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, ИЗГРАДЊЕ 
РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЛАСТИ ЗНАЧАЈНИХ ЗА РУДАРСТВО И 
ГЕОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗАШТИТЕ ЕСНАФСКИХ И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
ИНТЕРЕСА, УНАПРЕЂЕЊА ПРУЖАЊА УСЛУГА И РАДИ ОСТВАРИВАЊА 
СВИХ ДРУГИХ ЦИЉЕВА КОЈИМА СЕ УНАПРЕЂУЈЕ СТРУЧНОСТ И 
ПРОФЕСИОНАЛНОСТ РАДА. 

ЧЛАНОВИ КОМОРЕ СУ ИНЖЕЊЕРИ ГЕОЛОШКЕ, РУДАРСКЕ, 
МЕТАЛУРШКЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ, МАШИНСКЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ СТРУКЕ, 
КАО И ИНЖЕЊЕРИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУГИХ ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКА КОЈИ ОБАВЉАЈУ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ У ЦИЉУ ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ПОДЗЕМНИХ ВОДА И 
ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА. 

СЕДИШТЕ КОМОРЕ ОДРЕЂУЈЕ СЕ СТАТУТОМ.  
КОМОРА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И СТАТУТОМ, ОБАВЉА 

СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ: 
1) УТВРЂУЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВА И ДУЖНОСТИ И ЕТИЧКЕ 

НОРМЕ ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ГЕОЛОГИЈЕ И 
РУДАРСТВА, ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗВОЂЕЊА РАДОВА; 

2) УТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА И ИЗДАЈЕ ЛИЦЕНЦЕ У СКЛАДУ 
СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА; 

3) ПРОВЕРАВА УСКЛАЂЕНОСТ ИЗДАТИХ ЛИЦЕНЦИ ПО ПРОПИСИМА 
ДРУГИХ ЗЕМАЉА; 

4) ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ЛИЦА ИЗ ТАЧКЕ 2. ОВОГ ЧЛАНА КОЈА ЈЕ 
ДОСТУПНА НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОРТАЛУ КОМОРЕ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ; 

5) ОБЈАВЉУЈЕ БИОГРАФИЈЕ КОМПЕТЕНТНИХ ЛИЦА НА СВОМ 
ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОРТАЛУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ; 

6) ОРГАНИЗУЈЕ, СПРОВОДИ И ИЗДАЈЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНИМ  
СТРУЧНИМ ИСПИТИМА ЗА ИНЖЕЊЕРЕ ГЕОЛОГИЈЕ, РУДАРСТВА КАО И 
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ДРУГИХ СТРУКА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ У РУДАРСТВУ И 
ГЕОЛОГИЈИ; 

7) ПРИБАВЉА САГЛАСНОСТ МИНИСТРА НА ПРОГРАМ О УСЛОВИМА 
И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА; 

8) ЗАСТУПА ИНТЕРЕСЕ ЧЛАНСТВА; 
9) У СКЛАДУ СА ПРАКСАМА НАЈУГЛЕДНИЈИХ ИНЖЕЊЕРСКИХ 

КОМОРА У СВЕТУ, УСВАЈА КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНИХ И ЕТИЧКИХ 
СТАНДАРДА ИНЖЕЊЕРА ГЕОЛОГИЈЕ, РУДАРСТВА И ДРУГИХ 
ИНЖЕЊЕРСКИХ СТРУКА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ У 
РУДАРСТВУ И ГЕОЛОГИЈИ, А НАРОЧИТО У ВЕЗИ СА КОМПЕТЕНТНИМ 
ЛИЦИМА И КОДЕКС ДОСЛЕДНО ПРИМЕЊУЈЕ У ИНТЕРЕСУ ГРАЂЕЊА 
УГЛЕДА КОМОРЕ И ЊЕНОГ ЧЛАНСТВА, А У СКЛАДУ СА ПРАКСАМА 
НАЈУГЛЕДНИЈИХ ИНЖЕЊЕРСКИХ КОМОРА У СВЕТУ; 

10) ОРГАНИЗУЈЕ СУД ЧАСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОВРЕДА 
ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА И НОРМАТИВА (ПРОФЕСИОНАЛНЕ 
ОДГОВОРНОСТИ), КАО И ЗА ИЗРИЦАЊЕ МЕРА ЗА ТЕ ПОВРЕДЕ; 

11) ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОЛИСУ КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СВА 
КОМПЕТЕНТНА ЛИЦА, НА ОДГОВАРАЈУЋЕМ НИВОУ ПОЈЕДИНАЧНОГ 
ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА; 

12) РЕШАВА СПОРНА СТРУЧНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ПИТАЊА; 
13) У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ, ПРОВЕРАВА СТАТУС КОМПЕТЕНТНОГ ЛИЦА 

СТРАНОГ ИНЖЕЊЕРА; 
14) ВОДИ ЈАВНИ РЕГИСТАР КОМПЕТЕНТНИХ ЛИЦА, ИЗДАТИХ 

ЛИЦЕНЦИ И ПОЛОЖЕНИХ СТРУЧНИХ ИСПИТА; 
15) ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И 

СТАТУТОМ КОЈЕ УНАПРЕЂУЈУ ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВО У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. 

КОМОРА СВОЈУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И НАЧИН ОБАВЉАЊА СТРУЧНИХ 
ПОСЛОВА УРЕЂУЈЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ПРЕДЛОГ СТАТУТА КОМОРА ДОСТАВЉА МИНИСТАРСТВУ РАДИ 
ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ. 
 

ОРГАНИ КОМОРЕ  
 

ЧЛАН 23Б  
 

ОРГАНИ КОМОРЕ СУ СКУПШТИНА, УПРАВНИ ОДБОР И НАДЗОРНИ 
ОДБОР.  

СКУПШТИНА, УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОР БИРАЈУ СВОЈЕ 
ПРЕДСЕДНИКЕ. 

КОМОРА СВОЈ РАД ОРГАНИЗУЈЕ КРОЗ РАД МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА. 
ОРГАНИЗУЈУ СЕ ТРИ ВРСТЕ МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА, И ТО ЗА ГЕОЛОГИЈУ, 
РУДАРСТВО И МАТИЧНУ СЕКЦИЈУ ОСТАЛИХ СТРУКА.  

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЕ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК 
КОМОРЕ.  

УПРАВНИ ОДБОР КОМОРЕ ИМА ШЕСТ ЧЛАНОВА. ТРИ ЧЛАНА 
ПРЕДСТАВЉАЈУ ПРЕДСЕДНИЦИ ИЗВРШНИХ ОДБОРА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА, 
А ТРИ СУ ПРЕДСТАВНИЦИ МИНИСТАРСТВА.  

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА КОМОРЕ БИРА СЕ ИЗ РЕДОВА 
ЧЛАНОВА КОЈЕ ПРЕДЛАЖЕ МИНИСТАРСТВО. 

У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКОГ БРОЈА ГЛАСОВА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА, УСВАЈА СЕ ОДЛУКА ЗА КОЈУ ЈЕ ГЛАСАО ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ 
ОДБОРА.   

НАДЗОРНИ ОДБОР ЧИНЕ ТРИ ЧЛАНА, И ТО ДВА ЧЛАНА ПРЕДЛАЖЕ 
МИНИСТАРСТВО, А ЈЕДНОГ СКУПШТИНА КОМОРЕ.  
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РАД КОМОРЕ БЛИЖЕ СЕ УРЕЂУЈЕ СТАТУТОМ, У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 

 
 
 
 

ФИНАНСИРАЊЕ КОМОРЕ 
 

 ЧЛАН 23В 
КОМОРА ФИНАНСИРА СВОЈЕ АКТИВНОСТИ ОД ЧЛАНАРИНА, 

НАКНАДА И ДОНАЦИЈА.   
КОМОРА УТВРЂУЈЕ ВИСИНУ ЧЛАНАРИНЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ 

СТРУЧНИХ ИСПИТА И ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, УЗ 
ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНУ САГЛАСНОСТ МИНИСТРА. 

НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОШЋУ РАДА КОМОРЕ ВРШИ МИНИСТАРСТВО. 
 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
 

ЧЛАН 23Г 
 

КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ЗА ГЕОЛОГИЈУ ЈЕ СТРУЧЊАК СА СЛЕДЕЋИМ 
КВАЛИФИКАЦИЈАМА: 

1) СТЕЧЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ НАЈМАЊЕ СЕДМИМ 
НИВООМ, ПОДНИВО ЈЕДАН (НИВО VII-1) НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА 
КВАЛИФИКАЦИЈА КОЈИ СЕ СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ ИНТЕГРИСАНИХ 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБИМА ОД 300 ДО 360 ЕСПБ БОДОВА, (МАСТЕР 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА), ОДНОСНО 
ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ПЕТ 
ГОДИНА, ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА И МОДУЛА, ОБЛАСТ 
ГЕОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА; 

2) ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ; 
3) ДЕСЕТ ГОДИНА СТРУЧНОГ ИСКУСТВА; 
4) НИЈЕ ПРАВНОСНАЖНО ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ИЗ 

ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ; 
5) ПОСТУПА ЕТИЧНО У ПРОФЕСИОНАЛНОМ ЖИВОТУ; 
6) ЧЛАН ЈЕ КОМОРЕ РУДАРСКИХ И ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА 

СРБИЈЕ. 
КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ЗА РУДАРСТВО ЈЕ СТРУЧЊАК СА СЛЕДЕЋИМ 

КВАЛИФИКАЦИЈАМА: 
1) СТЕЧЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ НАЈМАЊЕ СЕДМИМ 

НИВООМ, ПОДНИВО ЈЕДАН (НИВО VII-1) НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА 
КВАЛИФИКАЦИЈА КОЈИ СЕ СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ ИНТЕГРИСАНИХ 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБИМА ОД 300 ДО 360 ЕСПБ БОДОВА, (МАСТЕР 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА), ОДНОСНО 
ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ПЕТ 
ГОДИНА, ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА И МОДУЛА, ОБЛАСТ 
РУДАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА; 

2) ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ; 
3) ДЕСЕТ ГОДИНА СТРУЧНОГ ИСКУСТВА; 
4) НИЈЕ ПРАВНОСНАЖНО ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ИЗ 

ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ; 
5) ПОСТУПА ЕТИЧНО У ПРОФЕСИОНАЛНОМ ЖИВОТУ; 
6) ЧЛАН ЈЕ КОМОРЕ РУДАРСКИХ И ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА 

СРБИЈЕ. 
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СТРУЧЊАЦИ ДРУГИХ СТРУКА (ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ, МАСТЕР 
ИНЖЕЊЕРИ), МОГУ БИТИ АНГАЖОВАНИ КАО КОМПЕТЕНТНА ЛИЦА КАДА ЈЕ 
ПОТРЕБНО ЗА РАДОВЕ ИЗ ГЕОЛОГИЈЕ И РУДАРСТВА, СА СЛЕДЕЋИМ 
КВАЛИФИКАЦИЈАМА: 

1) СТЕЧЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ НАЈМАЊЕ СЕДМИМ 
НИВООМ, ПОДНИВО ЈЕДАН (НИВО VII-1) НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА 
КВАЛИФИКАЦИЈА КОЈИ СЕ СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ ИНТЕГРИСАНИХ 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБИМА ОД 300 ДО 360 ЕСПБ БОДОВА, (МАСТЕР 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА), ОДНОСНО 
ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ПЕТ 
ГОДИНА, ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА И МОДУЛА; 

2) ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ; 
3) ДЕСЕТ ГОДИНА СТРУЧНОГ ИСКУСТВА; 
4) ДВЕ ГОДИНЕ ИСКУСТВА РЕЛЕВАНТНОГ ЗА ЛИЦЕНЦУ 

КОМПЕТЕНТНОГ ЛИЦА; 
5) НИЈЕ ПРАВНОСНАЖНО ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ИЗ 

ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ; 
6) ПОСТУПА ЕТИЧКИ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ ЖИВОТУ;  
7) ЧЛАН ЈЕ КОМОРЕ РУДАРСКИХ И ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА 

СРБИЈЕ. 
У СЛУЧАЈУ ДА НЕМА КОМПЕТЕНТНОГ ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

СА РЕЛЕВАНТНИМ ИСКУСТВОМ ЗА КОНКРЕТНУ ДОЗВОЛУ, СТРАНО 
КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ СА УПОРЕДИВИМ КВАЛИФИКАЦИЈАМА И 
РЕЛЕВАНТНИМ ИСКУСТВОМ У ОДНОСУ НА КОНКРЕТНУ ДОЗВОЛУ 
ПОТПИСАЋЕ ИЗВЕШТАЈЕ, СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТЕ ЗАЈЕДНО СА СРПСКИМ 
КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦЕМ КОЈЕ ИМА НАЈБЛИЖЕ РЕЛЕВАНТНО ИСКУСТВО. 

КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР О ОСИГУРАЊУ 
ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ НА ВИШЕМ ИЗНОСУ ОСИГУРАНОГ 
СЛУЧАЈА ОД КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА КОЈЕ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПРЕКО 
КОМОРЕ. 

 

Члан 25. 

Пројекат геолошких истраживања, као и измене и допуне истог пројекта, 
КАО И ГОДИШЊИ И ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА подлеже техничкој контроли. 

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, 
усклађеношћу 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. 

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.  
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Министар ближе прописује услове и начин вршења техничке контроле 
пројеката геолошких истраживањa. 

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 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.  

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 
НЕ МОЖЕ ДА ВРШИ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ, КОЈЕ ИЗВОДИ ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, НИТИ ЛИЦЕ 
КОЈЕ ЈЕ ИЗРАДИЛО ИЗВЕШТАЈЕ О ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА, ОСИМ 
ЗА ИСТРАЖИВАЊА НАФТЕ И ГАСА. 

Лице које врши стручни надзор дужно је да ВОДИ ДНЕВНИК СТРУЧНОГ 
НАДЗОРА И ДА благовремено извести носиоца истраживања о свим 
пропустима и недостацима које утврди у току вршења стручног надзора. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ И ФОРМУ ДНЕВНИКА 
СТРУЧНОГ НАДЗОРА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА. 

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 друге 
податке о запажању стручног надзора, достави уз годишњи извештај из члана 
29. став 1. овог закона и уз завршни извештај о резултатима геолошких 
истраживања из члана 28. став 1. овог закона И УЗ ЕЛАБОРАТ О 
ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИМ-ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ 
ОБЈЕКАТА. 

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 И/ИЛИ САНАЦИЈЕ објеката И ТЕРЕНА. 

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 pdf формату, на језику у службеној употреби у 
Републици Србији, најкасније 30 дана од дана истека одобреног истражног 
рока,  a у случају продужења истражног рока у смислу члана 39. овог закона, 
најкасније до краја претходно одобреног истражног рока НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА 
ОД ДАНА ИСТЕКА ОДОБРЕНОГ ИСТРАЖНОГ РОКА, А У СЛУЧАЈУ 
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ПРОДУЖЕЊА ИСТРАЖНОГ РОКА У СМИСЛУ ЧЛАНА 39. ОВОГ ЗАКОНА, КАО 
И У СЛУЧАЈУ ЗАДРЖАВАЊА ИСТРАЖНОГ ПРАВА У СМИСЛУ ЧЛАНА 40. 
ОВОГ ЗАКОНА, НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА ПРЕ КРАЈА ПРЕТХОДНО ОДОБРЕНОГ 
ИСТРАЖНОГ РОКА. 

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. став 1. овог закона. 

 

ЧЛАН 28А 
МИНИСТАРСТВО МОЖЕ УСТУПИТИ ОДРЕЂЕНЕ ГЕОЛОШКЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА И ЕЛАБОРАТЕ: 

1) ЗАВОДУ У ЦИЉУ ИЗРАДЕ ГЕОЛОШКИХ КАРАТА, ПРАВЉЕЊА 
БИЛАНСА МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА И УНАПРЕЂЕЊА СВЕОБУХВАТНОГ 
ГЕОЛОШКОГ ЗНАЊА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;  

2) РЕПУБЛИЧКОМ ГЕОДЕТСКОМ ЗАВОДУ, КОЈИ УПИСУЈЕ У 
ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ У 
СКЛАДУ СА СИСТЕМОМ ЕСПОН ПОДАТКЕ О ПОСТОЈАЊУ РУДНОГ ТЕЛА 
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ НА ОДРЕЂЕНОЈ ЛОКАЦИЈИ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ ПРИЛАГОЂАВАЈУ ПЛАНСКА И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТА 
НА НАЧИН ДА СЕ ОМОГУЋИ НЕСМЕТАНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ОТКРИВЕНИХ 
ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ПРИРОДЕ. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ О ЛЕЖИШТУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА УНОСЕ СЕ У СВЕ 
ПРОСТОРНЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ПЛАНОВЕ, ЗА ПОДРУЧЈЕ ОБУХВАЋЕНО 
ЛЕЖИШТЕМ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА. 

МИНИСТАРСТВО И ЗАВОД ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА СА ИЗВЕШТАЈИМА И 
ЕЛАБОРАТИМА ПОСТУПАЈУ У СКЛАДУ СА ОЗНАКОМ „ПОСЛОВНА ТАЈНА”, 
ОСИМ АКО ЈЕ ОВИМ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНО ДРУГАЧИЈЕ. 

 

Члан 30. 

Примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких 
ресурса, изводе се на СОПСТВЕНОМ И/ИЛИ ТУЂЕМ ЗЕМЉИШТУ (У 
ПРИВАТНОЈ ИЛИ ЈАВНОЈ СВОЈИНИ) У ОКВИРУ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА НА 
основу решења о одобрењу за геолошка истраживања које издаје 
Министарство, по захтеву привредног друштва, односно другог правног лица и 
предузетника, ОСИМ КАДА СЕ ИЗВОДЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 46. ОВОГ 
ЗАКОНА. 

Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања за потребе 
изградње инфраструктурних 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. 
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 У случају када се инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања за 
потребе изградње и санације објеката рударске инфраструктуре врше на 
територији аутономне покрајине, одобрење издаје надлежни орган аутономне 
покрајине, решењем против кога се може изјавити жалба министру. 

У рејонима уз објекте од посебног значаја за одбрану, премер и 
истраживања земљишта (геодетска, геофизичка, геолошка, хидролошка и др.) 
могу вршити правна лица која за то добију одобрење надлежног органа, уз 
претходно прибављено мишљење Министарства одбране у погледу мера 
заштите тајних података. 

Решење Министарства из ст. 1. и 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 
претходну годину, најкасније до 31. јануара наредне године. 

Послови из ст. 3. и 6. овог члана врше се као поверени. 

Члан 31.  

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 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; 



81 
 

6) доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској административној 
такси када се истраживање врши на територији покрајине. 

 

УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ПОДНОСИ СЕ ДОКАЗ О 
ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ, ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ 
АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ КАДА СЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ВРШИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ, КАО И: 

1) 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; 

2) ПРОЈЕКАТ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА; 
3) ИЗВЕШТАЈ И ПОТВРДУ О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 

ПРОЈЕКТА; 
4) 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. овог члана 
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 ст. 1. и 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 календарску годину, најкасније до 31. јануара наредне године. 

Послови из става 1. овог члана који се односе на аутономну покрајину 
врше се као поверени.  

Члан 34. 

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 41. 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 
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простора и поља утврди да је истражни простор слободан и ако у случају из 
члана 42. 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. 

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 93. став 1. овог 
закона, осим у случају када се дозвољена количина минералне сировине, 
сходно члану 45. став 1. 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 94. став 1. тачка 2) овог закона, подноси 
се пријава за извођење радова по том пројекту, у складу са чланом 106. 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 45. став 3. 
овог закона, као и детаљно описати начин њиховог складиштења. 

 

ЧЛАН 34. 
 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, ВРСТИ МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ 
ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА И ВЕЛИЧИНИ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА, КАО И 
ВРЕМЕНУ ТРАЈАЊА ИСТРАЖИВАЊА, СХОДНО ЧЛ. 38. И 41. ОВОГ ЗАКОНА.  
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 УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИ СЕ:   
 1) ТОПОГРАФСКА КАРТА У РАЗМЕРИ 1:25.000 ИЛИ У ДРУГОЈ 
ПОГОДНОЈ РАЗМЕРИ, СА УЦРТАНОМ ГРАНИЦОМ И КООРДИНАТАМА 
ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА; 
 2) ПРОЈЕКАТ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА; 
 3) ИЗВЕШТАЈ И ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 
ПРОЈЕКТА; 
 4) 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;  
 5) ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ ИЛИ ДРУШТВА ИЗ ГРУПАЦИЈЕ У 
ОКВИРУ КОЈЕ ПОСЛУЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, ДА ЋЕ ЗА ЊЕГОВЕ 
ОБАВЕЗЕ ИЗДАТИ БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ИЛИ КОРПОРАТИВНУ 
ГАРАНЦИЈУ У РОКУ ДО 30 ДАНА ОД ДАНА ДОБИЈАЊА РЕШЕЊА ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ МЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ЛИТИЈУМА И 
БОРА ИЛИ ИЗЈАВА ДРУШТВА ДА ЋЕ У ТОМ РОКУ ДОСТАВИТИ МЕНИЦУ; 
 
 6) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ, ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ 
АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ КАДА СЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ВРШИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА. 
 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 93. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ОСИМ У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ 
ДОЗВОЉЕНА КОЛИЧИНА МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ, СХОДНО ЧЛАНУ 45. 
СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА МОЖЕ УЗЕТИ ИЗ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ, 
ИСТРАЖНОГ РАСКОПА И ПРИРОДНОГ РУДНОГ ИЗДАНКА, А У СКЛАДУ СА 
ПРОЈЕКТОМ И СТАЊЕМ ИЗВЕДЕНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА. 
 У СЛУЧАЈУ ИСТРАЖИВАЊА ИЛИ ПРОБНОГ РАДА ИСТРАЖНЕ 
БУШОТИНЕ НАФТЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА, УЗ ПРОЈЕКАТ ИЗ ЧЛАНА 94. СТАВ 
1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА, ПОДНОСИ СЕ ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
ПО ТОМ ПРОЈЕКТУ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 105. ОВОГ ЗАКОНА. 
 У СЛУЧАЈУ ПРОБНОГ РАДА ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ НАФТЕ И 
ПРИРОДНОГ ГАСА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА У РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ 
ОБАВЕЗНО ТРЕБА НАВЕСТИ ВРЕМЕ/ДУЖИНУ ТРАЈАЊА ПРОБНОГ РАДА, 
СХОДНО ЧЛАНУ 45. ОВОГ ЗАКОНА, КАО И ДЕТАЉНО ОПИСАТИ НАЧИН 
ЊИХОВОГ СКЛАДИШТЕЊА.  

 ЗА СВАКИ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ, У РЕГИСТАР ЗАХТЕВА СЕ УПИСУЈЕ 
ЗАВОДНИ БРОЈ ЗАХТЕВА, ДАТУМ, ЧАС И МИНУТ КАДА ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ, 
А У ПОТВРДИ ИЗДАТОЈ ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА УНОСИ СЕ ЗАВОДНИ БРОЈ 
ЗАХТЕВА КАО И ДАТУМ, САТ И МИНУТ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА. 
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Члан 35. 

Надлежни орган одбиће решењем захтев за издавање одобрења из 
члана 34. став 1. и члана 39. став 21. овог закона у случају: 

1) ако је покренут поступак поводом захтева за истраживање на истом 
истражном простору од стране другог правног лица;  

 

1) АКО ЈЕ ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ПОВОДОМ ЗАХТЕВА ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАХТЕВА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ИСТРАЖНОГ РОКА И ЗАХТЕВА 
ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР НА ИСТОМ 
ИСТРАЖНОМ ПРОСТОРУ ОД СТРАНЕ ДРУГОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ИСТОГ 
МИНЕРАЛНОГ ИЛИ ИСТОГ ГЕОЛОШКОГ РЕСУРСА, КАО И АКО ЈЕ ПОКРЕНУТ 
ПОСТУПАК ПОВОДОМ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНИ 
ПРОСТОР; 

2) ако уз захтев није достављена комплетна документација из члана 34. 
став 4. 2 односно из члана 39. став 2. овог закона;  

3) ако је простор за који се тражи одобрење за истраживање већ издат 
другом лицу за: истраживање, задржавање права на истражни простор; 
експлоатационо поље или експлоатацију истог минералног или истог геолошког 
ресурса; 

 3) АКО ЈЕ ПРОСТОР ЗА КОЈИ СЕ ТРАЖИ ОДОБРЕЊЕ ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ ВЕЋ ИЗДАТ ДРУГОМ ЛИЦУ ЗА: ИСТРАЖИВАЊЕ, 
ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР ИСТОГ МИНЕРАЛНОГ ИЛИ 
ИСТОГ ГЕОЛОШКОГ РЕСУРСА, ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ ИЛИ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И РЕСУРСА,  
ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПРОСТОР  ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ 
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) - 5) 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. 

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 36.  

Ако су захтев за издавање одобрења у складу са одредбама члана 34. 
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 34. овог закона. 

Члан 38. 

Одобрењем за извођење примењених геолошких истраживања 
минералних сировина одређује се истражни рок у складу са захтевом носиоца 
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истраживања у трајању до три године, уз могућност продужења истражног рока 
два пута у континуитету, при чему дужина првог ПРОДУЖЕНОГ истражног рока 
може бити до три године, а другог до две године, осим за истраживања из става 
4 6. овог члана, с тим да истражни рок почиње да тече од дана уручења 
решења о одобрењу носиоцу истраживања. 

 

ИСТРАЖНИ РОК ПОЧИЊЕ ДА ТЕЧЕ ОД ДАНА УРУЧЕЊА РЕШЕЊА О 
ОДОБРЕЊУ НОСИОЦУ ИСТРАЖИВАЊА И ТРАЈЕ ДО ИСТЕКА ПОСЛЕДЊЕГ 
ДАНА РОКА, ОСИМ КАДА ЈЕ НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ ПОДНЕО КОМПЛЕТАН ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ НАЈКАСНИЈЕ 30 
ДАНА ПРЕ ИСТЕКА ИСТРАЖНОГ РОКА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 39. ОВОГ 
ЗАКОНА, У КОМ СЛУЧАЈУ ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ОСТАЈЕ НА 
СНАЗИ И ПОСЛЕ ИСТЕКА РОКА А ДО УРУЧЕЊА НОСИОЦУ ИСТРАЖИВАЊА 
РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ИЗ ЧЛАНА 39. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

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 ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 
ОДРЕЂУЈЕ СЕ ИСТРАЖНИ РОК У ДУЖИНИ ДО ДВЕ ГОДИНЕ УЗ МОГУЋНОСТ 
ПРОДУЖЕЊА 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 
једном до годину дана. 

ОДОБРЕЊЕМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ 
КОРИСТЕ КАО: ТЕХНИЧКО-ГРАЂЕВИНСКИ КАМЕН; АРХИТЕКТОНСКО-
ГРАЂЕВИНСКИ (УКРАСНИ) КАМЕН; ОПЕКАРСКЕ, КЕРАМИЧКЕ И 
ВАТРОСТАЛНЕ ГЛИНЕ; ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЦЕМЕНТА И КРЕЧА И КАО ПЕСАК 
И ШЉУНАК У ИНДУСТРИЈИ И ГРАЂЕВИНАРСТВУ КАО И КАРБОНАТНЕ 
СИРОВИНЕ, ТУФ, ЗЕОЛИТИЗИРАНИ ТУФ И ТРЕСЕТ, КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У 
ИНДУСТРИЈИ, ОДРЕЂУЈЕ СЕ ИСТРАЖНИ РОК У ДУЖИНИ ДО ДВЕ ГОДИНЕ, 
УЗ МОГУЋНОСТ ПРОДУЖЕЊА ИСТРАЖНОГ РОКА ЈЕДНОМ ДО ГОДИНУ 
ДАНА. 
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Члан 39. 

Захтев за продужење истражног рока из члана 38. 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 44. став 1. 
овог закона. 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ИСТРАЖНОГ РОКА ИЗ ЧЛАНА 38. ОВОГ 
ЗАКОНА ПОДНОСИ СЕ НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА ПРЕ ИСТЕКА ИСТРАЖНОГ 
РОКА ОДРЕЂЕНОГ ОДОБРЕЊЕМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ 
ИЗВРШЕНО НАЈМАЊЕ 75% ОД ОДОБРЕНОГ ОБИМА РАДОВА У СВАКОЈ 
ГОДИНИ ИСТРАЖИВАЊА, ПРИКАЗАНОЈ У ОСНОВНОМ ПРОЈЕКТУ И АНЕКСУ 
ПРОЈЕКТА  ИСТРАЖИВАЊА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 44. 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; 

ИЗВЕШТАЈ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ИЗДАЈЕ ЗАВОД НА ОСНОВУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПРОЈЕКТА И ИЗВЕШТАЈА) 
ДОСТАВЉЕНЕ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА У СКЛАДУ СА СТАВОМ 2. ОВОГ 
ЧЛАНА. 

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. тачка 2) овог члана предвиђено извођење 
рударских истражних радова и/или узимање пробе за технолошка испитивања, 
уз захтев за продужење истражног рока подноси се рударски пројекат из члана 
93. став 1, а у случају истраживања нафте и природног гаса, рударски пројекат 
из члана 94. став 1. тачка 2) овог закона.  

Пројекат из става 2. тачка 2) овог члана, као и измене и допуне (у даљем 
тексту: анекс пројекта) пројекта из члана 44. 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 
4. овог члана када се пројектом, односно анексом пројекта планирају рударски 
истражни радови из члана 93. став 1. или члана 94. 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 
Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине. 
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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 40. 

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 И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПРОСТОР, 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 ставу 5. овог члана; 

2) прегледна ситуациона карта у одговарајућој размери са уцртаном 
границом и координатама поља И ПРОСТОРА 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.; 

5) ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ. 

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 експлоатацију, 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 
министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине при чему се рок за 
задржавање права на истражни простор одређује у дужини до две године и не 
може се продужити, ОСИМ У СЛУЧАЈУ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ 
РЕСУРСА КАДА ИЗНОСИ ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ, 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:  

1) вршити сва потребна студијска изучавања, као и економске анализе;  

2) прикупљати подаци 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 укинуће 
решење којим је одобрено задржавање права на истражни простор у случају да 
се не плати накнада за задржавање права на истражни простор за текућу 
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годину и/или ако се утврди да се носилац одобрења не придржава одобреног 
програма из става 2. тачка 1. овог члана.  

Решења из ст. 4. и 6. овог члана које издаје Министарство је коначно и 
против њега се може покренути управни спор. 

На решења из ст. 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. 

РЕШЕЊЕ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР ИЗ 
СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ СА ДАНОМ ДОСТАВЉАЊА 
ОДОБРЕЊA ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПРОСТОР. 

Члан 42.  

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 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 МИШЉЕЊЕ 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. 

У ОКВИРУ ОДОБРЕНОГ ИСТРАЖНОГ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ 
ПОЉА И ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА МОГУ СЕ ВРШИТИ 
ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА 
И САНАЦИЈЕ ТЕРЕНА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА 
ПОТРЕБЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА МОГУ СЕ ВРШИТИ У ОКВИРУ ИСТРАЖНИХ 
ПОЉА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ИСТРАЖНИХ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ 
ПРОСТОРА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА  КАДА ТО 
ДОЗВОЉАВАЈУ ГЕОЛОШКИ И ДРУГИ УСЛОВИ И ПРИМЕЊЕНА 
ТЕХНОЛОГИЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

У ОКВИРУ ОДОБРЕНОГ ИСТРАЖНОГ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ 
ПОЉА И ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА ЗАВОД МОЖЕ НЕСМЕТАНО 
ВРШИТИ ОСНОВНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА БЕЗ САГЛАСНОСТИ 
НОСИОЦА ОДОБРЕЊА ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И/ИЛИ 
ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА И ПРОСТОРА У ЦИЉУ ИЗРАДЕ ОСНОВНИХ 
ГЕОЛОШКИХ КАРАТА И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА ЗА ПОТРЕБЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, С ТИМ ДА ПРЕТХОДНО ОБАВЕСТИ НОСИОЦА 
ОДОБРЕЊА О ПЛАНИРАНИМ ОСНОВНИМ ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА 
И ДА СЕ ЊИМА НЕ УГРОЖАВА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НОСИОЦА ОДОБРЕЊА. 
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Члан 44. 

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 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 укупан 
обим истражних радова одређених пројектом геолошких истраживања.  

УКОЛИКО У ОДОБРЕНОМ ИСТРАЖНОМ РОКУ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И 
ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, А ЖЕЛИ ДА НАСТАВИ СА ИСТРАЖИВАЊЕМ, 
ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ДОСТАВИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОЈЕКТА У 
СКЛАДУ СА СТАВОМ 3. ОВОГ ЧЛАНА, ОСИМ ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА 
ИСТРАЖИВАЊА НАФТЕ И ГАСА. 

НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА МОЖЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ОДОБРЕЊА ЗА ИЗМЕНУ ГРАНИЦА ОДОБРЕНОГ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА У 
СКЛАДУ СА УСЛОВИМА ОДРЕЂЕНИМ ОВИМ ЧЛАНОМ, С ТИМ ДА ЈЕ ЗА 
ПРОШИРЕЊЕ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА ОБАВЕЗАН ДА ПРИБАВИ УСЛОВЕ 
НАДЛЕЖНИХ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ И ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА. 

 

Члан 45. 

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 93. став 1. овог закона одређују се у износима, и то: 

1) песак и шљунак (као грађевински материјал)   10 m3 

2) кварцни песак (за стакларску и др. индустрију)  10 m3 

3) опекарске, керамичке и ватросталне глине   20 m3 

4) архитектонско-грађевински камен    20 m3 

5) техничко-грађевински камен     50 m3 

6) лапорац, лапоровити кречњак, гипс и све врте туфова за производњу 
цемента и креча        500 m3 

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

8) угаљ и уљни глинци (уљни шкриљци, односно шејлови) 500 t  
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9) металичне минералне сировине (по једном технолошком типу) 2000 t 

10) руде бора и литијум (борати)     2000 t. 

Минерална сировина за формирање технолошких проба може се 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 ПУТЕМ ПРОБНОГ РАДА ПРОБНЕ 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 претходну истражну годину у којој је вршен пробни рад истражне 
бушотине, као и у елаборату о ресурсима и резервама. 

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ СЕ УЗИМА У СВРХУ  ТЕХНОЛОШКИХ 
ИСПИТИВАЊА НЕ МОЖЕ СЕ ОТУЂИТИ НИТИ ПРОДАТИ.  

Количине нафте и природног гаса добијене пробним радом истражних 
бушотина подлежу плаћању накнаде у складу са одредбама из члана 159. став 
2. тачка 2) овог закона ЗАКОНА КОЈИМ СЕ ДЕФИНИШУ НАКНАДЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА.  

Члан 46. 

Геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса у 
оквиру одобреног експлоатационог поља И ПРОСТОРА И ЗАШТИТНОГ 
ПРОСТОРА, 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 47. 

Надлежни орган ће укинути решење о одобрењу за истраживање пре 
истека одређеног истражног рока у случајевима ако се: 

1) истраживања не изводе у складу са пројектом геолошког 
истраживања;  

2) не обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања; 

3) истраживања изводе ван одобреног истражног простора; 

4) не доставља годишњи извештај за претходну истражну годину; 

5) под видом истраживања врши експлоатација минералних сировина, 
подземних вода и геотермалних ресурса; 

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

7) 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;  
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8) 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;  

9) накнадно утврди да приложена документација на основу које је 
издато одобрење садржи нетачне, односно неистините податке. 

 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН УКИДА РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ ПРЕ ИСТЕКА ОДРЕЂЕНОГ ИСТРАЖНОГ РОКА У 
СЛУЧАЈЕВИМА АКО СЕ: 

1) ИСТРАЖИВАЊА НЕ ИЗВОДЕ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ 
ГЕОЛОШКОГ ИСТРАЖИВАЊА;  

2) НЕ ОБЕЗБЕДИ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА; 

3) ИСТРАЖИВАЊА ИЗВОДЕ ВАН ОДОБРЕНОГ ИСТРАЖНОГ 
ПРОСТОРА; 

4) НЕ ДОСТАВЉА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕТХОДНУ 
ИСТРАЖНУ ГОДИНУ У РОКУ ПРОПИСАНОМ ЗАКОНОМ; 

5) НЕ ВРАТИ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ ЗЕМЉИШТЕ НА КОЈЕМ ЈЕ 
ИЗВОДИО ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ; 

6) 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;  

7) НЕ ПЛАТИ НАКНАДА ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА 
ИСТРАЖИВАЊА, КАО И НАКНАДА ЗА НАФТУ И ПРИРОДНИ ГАС, ДОБИЈЕНУ 
ПРОБНИМ РАДОМ ИСТРАЖНИХ БУШОТИНА У ПРЕТХОДНОЈ ИСТРАЖНОЈ 
ГОДИНИ;  

8) НАКНАДНО УТВРДИ ДА ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА 
ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО ОДОБРЕЊЕ САДРЖИ НЕТАЧНЕ, ОДНОСНО 
НЕИСТИНИТЕ ПОДАТКЕ; 

9) АКО СЕ ИСТРАЖИВАЊЕМ УГРОЖАВА ВЕЋ ПОСТОЈЕЋЕ 
КОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ИСТРАЖИВАЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ; 

10) НЕ ПРИЈАВИ ПОЧЕТАК ИЗВОЂЕЊА ИСТРАЖНИХ РАДОВА У РОКУ 
ПРЕДВИЂЕНОМ ЗАКОНОМ; 

11) НЕ ЗАПОЧНЕ СА РАДОВИМА У РОКУ ОД 90 ДАНА ОД ДАНА 
ПРИЈЕМА ОДОБРЕЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ; 

12) УКОЛИКО СЕ ГОДИШЊИМ ИЗВЕШТАЈЕМ УТВРДИ ДА СЕ РАДОВИ 
НЕ ИЗВОДЕ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ; 

13) ПОД ВИДОМ ИСТРАЖИВАЊА ВРШИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ИЛИ КОРИШЋЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И 
ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА; 

14) УКОЛИКО НЕ ДОСТАВИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  У СКЛАДУ СА 
ЧЛАНОМ 34. ОВОГ ЗАКОНА. 

Решење о одобрењу за истраживање престаје да важи: 

1) на захтев носиоца истраживања, ДАНОМ ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА 
О ПРЕСТАНКУ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИСТРАЖИВАЊА НОСИОЦУ 
ОДОБРЕЊА; 

2) обуставом вршења истраживања, на основу записника геолошког 
инспектора, ДАНОМ ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ РЕШЕЊА О 
ОДОБРЕЊУ ИСТРАЖИВАЊА НОСИОЦУ ОДОБРЕЊА;  
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3) истеком истражног рока, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 38. СТАВ 2. ОВОГ 
ЗАКОНА. 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ 
УКОЛИКО НОСИЛАЦ ТОГ ОДОБРЕЊА ДОБИЈЕ И ОДОБРЕЊЕ ЗА 
ЕКПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ ИЛИ ПРОСТОР У ДЕЛУ ТОГ ИСТРАЖНОГ ПОЉА, 
ВЕЋ МИНИСТАРСТВО ИСТОВРЕМЕНО ПО ЗАХТЕВУ ИМАОЦА ПРАВА 
ДОНОСИ ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ КОЈИМ 
СМАЊУЈЕ ИСТРАЖНО ПОЉЕ ИЗУЗИМАЈУЋИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ 
ИЛИ ПРОСТОР, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 44.  СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА. 

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 
93. 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, жалба се подноси министру. 

У случају из тач. 1) – 9) 13) става 1. овог члана надлежни орган ће 
претходно затражити да носилац истраживања отклони утврђену неправилност 
у року одређеном од стране надлежног органа.  

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ СЕ МОЖЕ ИЗМЕНИТИ 
САМО НА ЗАХТЕВ НОСИОЦА ИСТРАЖИВАЊА У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 

Члан 49.  

Право коришћења и располагања резултатима примењених геолошких 
истраживања и документима који садрже резултате геолошких истраживања 
има носилац истраживања.  

Три 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 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 и 
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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. 

ЧЛАН 49. 
НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ИМА ПРАВО ИСКЉУЧИВОГ КОРИШЋЕЊА 

И РАСПОЛАГАЊА ГЕОЛОШКИХ ПОДАТАКА И СТВАРИ И ДОКУМЕНАТА 
ПРОИЗИШЛИХ ИЗ ПРИМЕЊЕНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 
(ИЗВЕШТАЈИ И ЕЛАБОРАТИ О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 
И ДРУГУ ГЕОЛОШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, КАО И ЈЕЗГРА ИСТРАЖНИХ 
БУШОТИНА И УЗОРКЕ И АНАЛИЗЕ ИЗ СВИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА И ДР.), У 
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА 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. 

НАКОН ПРЕСТАНКА ПРИМЕЊЕНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ КОРИСТИТИ РЕЗУЛТАТЕ ТИХ 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 ТИ ОБЈЕКТИ НАЛАЗЕ. 

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 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 
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ИСТРАЖИВАЊА ТАКВЕ ПОДАТКЕ МОЖЕ УСТУПИТИ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 
САМО НА НАЧИН И ПОД УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ ТИМ ПРОПИСИМА. 

У СЛУЧАЈУ КАДА НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ВИШЕ НИЈЕ ПОЗНАТ 
ИЛИ ВИШЕ НЕ ПОСТОЈИ И НЕ МОЖЕ СЕ УТВРДИТИ ПРАВО ВЛАСНИШТВА 
НАД РЕЗУЛТАТИМА, МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ 
РУДАРСТВА И ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА МОЖЕ РАСПОЛАГАТИ 
РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА КАО И ДОКУМЕНТИМА КОЈИ 
САДРЖЕ ГЕОЛОШКЕ РЕЗУЛТАТЕ. 

7. Обавезе носиоца истраживања 

Члан 50. 

Носилац истраживања дужан је да: 

1) обезбеди потребна финансијска средства за извођење одобрених 
геолошких истраживања и предузме 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; 

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  
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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.; 

15) У СЛУЧАЈУ НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ПОСТОЈЕЋА ИЗВОРИШТА 
ПРИ ВРШЕЊУ ПРИМЕЊЕНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ПОДЗЕМНИХ 
ВОДА, ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ ОБУСТАВИ И О ТОМЕ ОБАВЕСТИ НАДЛЕЖНИ 
ОРГАН И НАДЛЕЖНУ ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ; 

16) КОНЗЕРВИРА БУШОТИНУ УКОЛИКО СЕ ПРОНАЂЕ ПОДЗЕМНА 
ВОДА КОЈА СЕ НЕЋЕ ОДМАХ КОРИСТИТИ;  

17) ПО ЗАВРШЕТКУ ИЛИ ОБУСТАВЉАЊУ ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА НА ПОДРУЧЈУ НА КОМЕ СУ ОБАВЉЕНИ РАДОВИ, 
СПРОВЕДЕ СВЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ЋЕ СЕ ТРАЈНО ИСКЉУЧИТИ 
НАСТУПАЊЕ ОПАСНОСТИ ЗА ЉУДЕ И ИМОВИНУ, КАО И ЗА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ И ДА ТЕРЕН ПРИВЕДЕ ПРВОБИТНОЈ НАМЕНИ И О ТОМЕ 
ОБАВЕСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ОДОБРЕЊЕ ЗА ГЕОЛОШКА 
ИСТРАЖИВАЊА, КАО И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ СУ 
ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ. 

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. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА, ЗАСНИВА СЕ 
ЗАКОНСКА СЛУЖБЕНОСТ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА ПЛАНИРАНИМ 
ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА КАДА НИЈЕ ПОЗНАТ ВЛАСНИК ЗЕМЉИШТА 
ИЛИ ЈЕ НЕДОСТУПАН И НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 
УПЛАТИЋЕ У СУДСКИ ДЕПОЗИТ НА ИМЕ УКЊИЖЕНОГ ВЛАСНИКА ТЕ 
ПАРЦЕЛЕ ЗАКУПНИНУ У СКЛАДУ СА ЗАКУПНИНАМА КОЈЕ НАПЛАЋУЈЕ 
ИМАЛАЦ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА ТОЈ ВРСТИ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА КОЈОЈ СЕ ПАРЦЕЛА НАЛАЗИ.  

 

8. Класификација минералних ресурса и резерви, ресурса и 
резерви подземних вода и геотермалних ресурса 

Члан 51. 

Разврставање ресурса и резерви минералних сировина ВРШИ СЕ У 
СКЛАДУ СА АКТУЕЛНОМ ВЕРЗИЈОМ ПАНЕВРОПСКОГ КОДЕКСА ЗА 
ИЗВЕШТАВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА И 
РЕЗЕРВИ (PERC), А ТЕЧНИХ И ГАСОВИТИХ ресурса и резерви КАО И 
подземних вода и геотермалних ресурса, врши се у 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.  
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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 експлоатациони простор за коришћење подземних 
вода дужан је да сваке пете 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 из става 1. овог члана. 

Члан 52. 

На основу елабората из члана 51. ст. 2. и 3. овог закона утврђују се 
истражени ресурси и резерве минералних сировина и подземних вода, а на 
основу елабората из члана 51. став 4. овог закона утврђују се евидентирани 
петрогеотермални 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 неопходан 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, обавезе 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 
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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 51. ст. 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 елабората 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. 

Подносилац захтева из става 4. овог члана сноси трошкове стручне 
оцене-ревизије елабората из става 5. тачка 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 52. 
НА ОСНОВУ ЕЛАБОРАТА ИЗ ЧЛАНА 51. СТ. 2. И 3. ОВОГ ЗАКОНА 

УТВРЂУЈУ СЕ ИСТРАЖЕНИ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВЕ МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, А НА ОСНОВУ ЕЛАБОРАТА ИЗ ЧЛАНА 51. 
СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА УТВРЂУЈУ СЕ ЕВИДЕНТИРАНИ 
ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИ 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 (У ДАЉЕМ 
ТЕКСТУ: КОМИСИЈА), КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ МИНИСТАР, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ 
ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ЗА ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД ОД ДВЕ ГОДИНЕ 
НЕОПХОДАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ КОМПЕТЕНТНОГ ЛИЦА ГЕОЛОШКЕ 
СТРУКЕ И КОМПЕТЕНТНОГ ЛИЦА РУДАРСКЕ СТРУКЕ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ 
ОВЕРЕ РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, КАО И ЗА 
ИЗРАДУ И ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ЊИХОВОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ, КОЈИ НЕ МОЖЕ 
БИТИ ДУЖИ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА ДОНОШЕЊА АКТА О 
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ. 
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АКТОМ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 
УТВРЂУЈУ СЕ ЗАДАЦИ, ОБАВЕЗЕ 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 ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ 
СТЕКЛО УСЛОВЕ ЗА ОВЕРУ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА, РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ 
ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА. 

НОСИЛАЦ ПОТВРДЕ О РЕЗЕРВАМА И/ИЛИ РЕСУРСИМА У ТРАЈАЊУ 
ОД ШЕСТ ГОДИНА ОД ДАНА ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА 
ИМА: 

1) ПРАВО ДА ДОБИЈЕ РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 
И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ;  

2) ПРАВО ИСКЉУЧИВОГ КОРИШЋЕЊА И РАСПОЛАГАЊА 
ГЕОЛОШКИХ ПОДАТАКА И СТВАРИ И ДОКУМЕНАТА ПРОИЗИШЛИХ ИЗ 
ПРИМЕЊЕНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА (ИЗВЕШТАЈИ И ЕЛАБОРАТИ О 
РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И ДРУГУ ГЕОЛОШКУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ, КАО И ЈЕЗГРА ИСТРАЖНИХ БУШОТИНА И УЗОРКЕ И 
АНАЛИЗЕ ИЗ СВИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА И ДР.), У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ; 

3)   ПРАВО ДА ЈЕ УСТУПИ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ, У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ; 

4)     ДРУГА ПРАВА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.  
АКО НОСИЛАЦ ПОТВРДЕ О РЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА У РОКУ ОД 

ШЕСТ ГОДИНА ОД ЊЕНОГ ДОНОШЕЊА НЕ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА 
ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ, 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ИСТЕКОМ ТОГ РОКА ОД ШЕСТ ГОДИНА ПОСТАЈЕ 
НОСИЛАЦ ТЕ ПОТВРДЕ О РЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА И ТИМЕ СТИЧЕ СВА 
ПРАВА КОЈА ИЗ ЊЕ ПРОИЗЛАЗЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.  

КАДА ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ИМАЛАЦ РЕЗУЛТАТА И НОСИЛАЦ 
ПОТВРДЕ О РЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА, СА ЦИЉЕМ ОТВАРАЊА РУДНИКА 
ПО ПРИНЦИПИМА ПРИВРЕДНЕ, СОЦИЈАЛНЕ И ЕКОЛОШКЕ ОДРЖИВОСТИ, 
У СКЛАДУ СА НАЧЕЛИМА ОВОГ ЗАКОНА, МИНИСТАРСТВО МОЖЕ ДА, УЗ 
САГЛАСНОСТ ВЛАДЕ:  

1) ОБЈАВИ И СПРОВЕДЕ ЈАВНУ АУКЦИЈУ РАДИ РАСПОЛАГАЊА 
ПОТВРДОМ О РЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА И РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА НА КОЈОЈ БИРА НАЈБОЉЕГ КВАЛИФИКОВАНОГ 
ПОНУЂАЧА; И/ИЛИ  

2) ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ИЛИ 
УГОВОР О КОНЦЕСИЈИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И КОНЦЕСИЈЕ РАДИ РАСПОЛАГАЊА 
ПОТВРДОМ О РЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА  И РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА.  
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА, КАДА СВОЈИМ СРЕДСТВИМА ИЗВОДИ 
ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, РЕЗУЛТАТИМА ИСТИХ 
СЛОБОДНО РАСПОЛАЖЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

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 ИЛИ ПОДАЦИ О 
ИЗДАТОМ ОДОБРЕЊУ; 



99 
 

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 51. СТ. 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 ЕЛАБОРАТА 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. 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА СНОСИ 
ТРОШКОВЕ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ-РЕВИЗИЈЕ ЕЛАБОРАТА ИЗ СТАВА 5. ТАЧКА 4) 
ОВОГ ЧЛАНА. 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА 
ПОДНОСИ СЕ НАЈКАСНИЈЕ ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА ПРЕСТАНКА ВАЖЕЊА 
ОДОБРЕЊА ЗА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ВРШИ УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРА 
РЕЗЕРВИ И РЕСУРСА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И/ИЛИ ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН РЕШЕЊЕМ ЋЕ ОДБИТИ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 4. 
ОВОГ ЧЛАНА АКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИМА НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПО 
ПИТАЊУ НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И НАКНАДА 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И/ИЛИ ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ 
РЕСУРСА, КАО И АКО ЈЕ НАЛАЗОМ ИНСПЕКЦИЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ 
ИСПУНИО ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛАНА 50. ОВОГ ЗАКОНА. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ  ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА, РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И/ИЛИ 
ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ИЗ СТАВА 2. 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. 

 

ИНВЕСТИЦИОНИ СПОРАЗУМ 
 

 ЧЛАН 52А 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ИНВЕСТИТОР У ПРОЈЕКАТ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

МОГУ ЗАКЉУЧИТИ ИНВЕСТИЦИОНИ СПОРАЗУМ.  
ИНВЕСТИЦИОНИМ СПОРАЗУМОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СЕ 

БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ОДНОСИ ПОВОДОМ ИЗГРАДЊЕ НЕДОСТАЈУЋЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРАВА ПРЕЧЕ 
КУПОВИНЕ ПРОИЗВОДА У КОРИСТ ДОМАЋЕГ ПРЕРАЂИВАЧА, ФИСКАЛНЕ И 
ПРАВНЕ ПОГОДНОСТИ У ВЕЗИ ПРОЈЕКТА И ДРУГО И МОЖЕ САДРЖАТИ 
ОДЛОЖНЕ И РАСКИДНЕ УСЛОВЕ И РОКОВЕ.  
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9. Биланс минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви 
подземних вода и геотермалних ресурса 

Члан 53. 

Носилац истраживања, и носилац експлоатације И/ИЛИ НОСИЛАЦ 
ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПРОСТОР 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 ИЛИ 
ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ 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 ЗАВОД 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 аутономне 
покрајине, из става 1. овог члана, који представља саставни део биланса 
ресурса и резерви 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 57. 

Уз понуду за издавање одобрења за геолошка истраживања минералних 
сировина потребно је доставити: 

1) извод из регистра привредних субјеката 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. 54. овог закона. 
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11. Одобрење за утврђивање експлоатационог простора и 
количине резерви и/или ресурса подземних вода и 

геотермалних ресурса  

Члан 58. 

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, КАО И НА ОСНОВУ ПОТВРДЕ О РЕЗЕРВАМА И/ИЛИ РЕСУРСИМА 
ПОДЗЕМНИХ ВОДА И/ИЛИ ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИМ РЕСУРСИМА ИЗ ЧЛАНА 
52. ОВОГ ЗАКОНА 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 управни спор, а на решење о одобрењу 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 претходну календарску годину, најкасније до 31. јануара 
наредне године. 

Послови из става 1. овог члана за територију аутономне покрајине, врше 
се као поверени. 

Члан 59. 

Захтев за одобрење експлоатационог простора и количину резерви 
и/или ресурса из члана 58. овог закона, подноси се најкасније до краја истека 
рока одређеног решењем за истраживање или решењем о задржавању права 
на истражни простор.  

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА И 
КОЛИЧИНУ РЕЗЕРВИ И/ИЛИ РЕСУРСА ИЗ ЧЛАНА 58. ОВОГ ЗАКОНА, 
САДРЖИ ПОДАТКЕ О: ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ, ОДНОСНО ДРУГОМ 
ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ КОЈЕ ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, И 
ВЕЛИЧИНИ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА. 

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 право службености на земљишту; 
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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;  

5) 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; 

6) доказ о праву својине, односно о праву службености на земљишту на 
коме се налазе објекти у функцији коришћења подземних вода или геотермалних 
ресурса; 

7) доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској административној 
такси, када се експлоатациони простор налази на територији аутономне 
покрајине. 

Надлежни орган одбиће решењем захтев из члана 58. 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. 

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.  

V. ЕКСПЛОАТАЦИЈА РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА  

1. Услови и начин извођења  

Члан 65. 

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 експлоатацију и/или експлоатационо 
поље, у складу са овим законом. 

НОСИЛАЦ ПОТВРДЕ О РЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА МОЖЕ ДА ДОБИЈЕ 
РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО 
ПОЉЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

Експлоатацију резерви минералних сировина 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.  
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Члан 66. 

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. 

ИЗГРАДЊА ЗГРАДА, ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА, ЈАВНИХ ПУТЕВА, 
ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА, КАНАЛА И ДРУГИХ САОБРАЋАЈНИЦА, КАО И 
ОСТАЛИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ, 
МОЖЕ СЕ ОДОБРИТИ ПО ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНОЈ САГЛАСНОСТИ 
МИНИСТАРСТВА. У СЛУЧАЈУ КАДА НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА ГРАДИ ОБЈЕКАТ 
НА СОПСТВЕНОМ ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ НЕ ТРАЖИ СЕ САГЛАСНОСТ 
МИНИСТАРСТВА. 

Пре издавања 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 у циљу 
обезбеђивања података за израду планских докумената Републике Србије, 
односно јединице локалне самоуправе. 

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА-ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА МОГУ СЕ 
ВРШИТИ У ОКВИРУ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ПОЉА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 
У СЛУЧАЈЕВИМА КАДА ЈЕ НЕОПХОДНА ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА И САНАЦИЈА ТЕРЕНА. 

Члан 67. 

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 који 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. 
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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 67А 
РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

ЛИНИЈСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ, ЗА КОЈЕ ЈЕ УТВРЂЕН ЈАВНИ ИНТЕРЕС ЗА 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ, АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС И НЕПОТПУНУ 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У СКЛАДУ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ 
ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА КОЈИМА ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗГРАДЊА ТАКВИХ 
ОБЈЕКАТА И ЗА КОЈЕ ЈЕ УТВРЂЕНА УГОВОРНА ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ, ИНВЕСТИТОР ОБАВЕШТАВА МИНИСТАРСТВО О УЗИМАЊУ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И УЗ ОБАВЕШТЕЊЕ ДОСТАВЉА: 

1) КООРДИНАТЕ ПРОСТОРА ИЗ КОЈЕГ ЋЕ СЕ УЗЕТИ МАТЕРИЈАЛ 
ДЕФИНИСАНОГ У ОКВИРУ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДМЕТНИ 
ЛИНИЈСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКАТ; 

2) КОЛИЧИНЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ЋЕ СЕ УЗЕТИ; 
3) ВРЕМЕ ВРШЕЊА РАДОВА; 
4) НАЧИН РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ДЕГРАДИРАНОГ ПРОСТОРА. 
КОРИСНИК ПРОСТОРА СА КОГА СЕ ИЛИ ИЗ КОГА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДЊУ ЛИНИЈСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА 
КОЈИ СУ ПРЕПОЗНАТИ КАО ПРОЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖАН ЈЕ ДА ИЗВРШИ 
САНАЦИЈУ И РЕКУЛТИВАЦИЈУ  ПРОСТОРА ДЕГРАДИРАНОГ НАВЕДЕНИМ 
РАДОВИМА. 

МИНИСТАРСТВО У ВЕЗИ СА ОБАВЕШТЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА НЕ ИЗДАЈЕ ОДОБРЕЊА ИЗ ОКВИРА НАДЛЕЖНОСТИ ОВОГ ЗАКОНА. 

2. Одобрења за вршење експлоатације минералних сировина 

Члан 68. 

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 
ИМА ПРАВО ДА ДОБИЈЕ 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 достави један примерак издатог решења. 
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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 69. 

Ако су захтев за издавање одобрења у складу са одредбама члана 68. 
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 експлоатационо поље 

Члан 70. 

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;  

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. 
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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 чл. 158. и 159. овог закона; 

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

У случају из става 4. тач. 2) до 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 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, 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 ставом 1. тач. 1), 2) и 4) овог 
члана. 

 

ЧЛАН 70. 
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 1:2.500 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;  

3) ФОТОКОПИЈА ПОТВРДЕ О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА КОЈА СЕ ИЗДАЈЕ НА ОСНОВУ ИЗВРШЕНИХ 
ИСТРАЖИВАЊА У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА О КЛАСИФИКАЦИЈИ 
РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ ИЛИ ПОДАЦИ О ИЗДАТОЈ ПОТВРДИ; 

4) ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ И КОПИЈА ОДГОВАРАЈУЋЕГ АКТА У 
КОЈЕМ СЕ НАВОДЕ ШИФРЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ 
РЕГИСТРОВАН, МАТИЧНИ БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА; 

5) СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЛЕЖИШТА 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА СА НАВЕДЕНОМ ПОТВРДОМ О РЕСУРСИМА И 
РЕЗЕРВАМА НА ОСНОВУ КОЈЕ СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТУДИЈА; 
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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; 

7) ГЕОДЕТСКИ ПЛАН У РАЗМЕРИ 1:1.000 ИЛИ ПРЕГЛЕДНА 
ТОПОГРАФСКА КАРТА У ОДГОВАРАЈУЋОЈ РАЗМЕРИ СА УЦРТАНОМ 
ГРАНИЦОМ И КООРДИНАТАМА СМАЊЕНОГ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА, АКО 
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА НАМЕРАВА ДА ЗАДРЖИ УМАЊЕН ОДОБРЕН 
ИСТРАЖНИ ПРОСТОР ИЗ КОГА СЕ ИЗУЗИМА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ. 

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;  

2) АКТ О УСЛОВИМА НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА; 

3) АКТ О УСЛОВИМА МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ 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 ОДОБРЕНОГ 
ИСТРАЖНОГ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА ИЛИ ПРОСТОРА, КАО И 
ОДОБРЕНОГ ЗАДРЖАВАЊА ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР;  

4) АКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИМА НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА ПО 
ОСНОВУ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДА ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА 
ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, ЗА 
ЗАДРЖАВАЊЕ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА КАО И ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

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 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, 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 СТАВОМ 1. ТАЧ. 1), 2) И 4) ОВОГ 
ЧЛАНА. 
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Члан 71. 

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; 

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 И МОЖЕ ДА 
ОБУХВАТА ПРОСТОР ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ ИСТРАЖНИХ ПОЉА, ИЛИ 
ЊИХОВЕ ДЕЛОВЕ, ЗА КОЈЕ НОСИЛАЦ ЕСКПЛОАТАЦИЈЕ ИМА ОДОБРЕЊА 
ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА. КООРДИНАТЕ ЗАШТИТНОГ ПРОСТОРА 
ПРЕДЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА У СКЛАДУ СА СЛЕДЕЋИМ ОДРЕДБАМА: 

 (1) за експлоатациона поља површине до 25 ha заштитни простор у 
ширини до 100 метара од одговарајуће границе експлоатационог 
поља;  

(2) за експлоатациона поља површине од 25 ha до 100 ha заштитни 
простор у ширини до 250 метара од одговарајуће границе 
експлоатационог поља;  

(3) за експлоатациона поља површине веће од 100 ha заштитни 
простор у ширини до 500 метара од одговарајуће границе 
експлоатационог поља. 

Члан 72. 

Министарство, односно надлежни покрајински орган укинуће 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;  

1) НЕ ПРИБАВИ ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА 
И/ИЛИ ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ ИЗ ЧЛАНА 
71. СТАВ 1. ТАЧКА 4);  

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; 
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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 накнада 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.; 

9) БЛАГОВРЕМЕНО, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, НЕ ДОСТАВИ 
МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ, ГАРАНЦИЈУ БАНКЕ ИЛИ МЕНИЦУ ИЛИ КОРПОРАТИВНУ 
ГАРАНЦИЈУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 
ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ. 

 

У случајевима из става 1. тач. 2) - 8) 9) 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 73. 

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

1) на захтев носиоца експлоатације, ДАНОМ ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И/ИЛИ 
ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ НОСИОЦУ ОДОБРЕЊА; 

2) трајном обуставом извођења рударских радова на експлоатацији 
ресурса и резерви минералних сировина, ДАНОМ ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА О 
ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И/ИЛИ 
ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ НОСИОЦУ ОДОБРЕЊА; 

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 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. 



110 
 

Члан 76. 

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 75. став 4. тачка 6) овог закона, 
укинуће издато одобрење, ОДНОСНО НЕЋЕ ИЗДАТИ НОВО ОДОБРЕЊЕ 
ИСТОМ ЛИЦУ 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. 

5. Одобрења за експлоатацију неметаличних минералних 
сировина за добијање грађевинских материјала и 

минералних ресурса за добијање природних грађевинских 
материјала 

Члан 77. 

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 материјала 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, И НАВЕДЕНОМ ПОТВРДОМ О РЕЗЕРВАМА НА 
ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ИЗРАЂЕН 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 И НАВЕДЕНОМ 
ПОТВРДОМ О РЕСУРСИМА НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ИЗРАЂЕН; 

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 



111 
 

извештаја о минералним ресурсима у случају експлоатације природних 
грађевинских материјала; 

5) ФОТОКОПИЈА ПОТВРДЕ 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 ИЛИ ПОДАЦИ О ИЗДАТОМ 
ОДОБРЕЊУ; 

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, ОСИМ У СЛУЧАЈУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ 
ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА; 

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 ОСИМ У СЛУЧАЈУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 
МАТЕРИЈАЛА; 

8) акт органа надлежног за послове водопривреде којим се одређују 
услови за вршење експлоатације ОСИМ У СЛУЧАЈУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 
ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА; 

9) акт органа установе надлежне за заштиту културног наслеђа којим се 
одређују услови за вршење експлоатације ОСИМ У СЛУЧАЈУ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА; 

10) доказ о праву својине или праву 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 
коришћења, односно праву службености доставља пре почетка извођења 
рударских РАДОВА И ПИСАНА ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА СА 
СПИСКОМ СВИХ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ОБУХВАЋЕНИХ РУДАРСКИМ 
РАДОВИМА ЗА КОЈЕ СУ РЕШЕНИ ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ; 

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 корпоративна 
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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 корпоративну гаранцију за 
извршење послова рекултивације деградираног земљишта услед 
експлоатације, осим у случају да сам изврши рекултивацију.  

Прва гаранција банке или меница или корпоративна гаранција треба да 
буду издате са клаузулом безусловна, неопозива, наплатива на први позив и 
без приговора, с тим 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. 

АКО СЕ ПОКРЕНЕ ПОСТУПАК СТЕЧАЈА ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈЕ 
НОСИОЦА ОДОБРЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА, А КОЈЕ НИЈЕ 
ИЗВРШИЛО САНАЦИЈУ И РЕКУЛТИВАЦИЈУ ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА, 
ТРОШКОВИ САНАЦИЈЕ ПОДМИРУЈУ СЕ ИЗ СТЕЧАЈНЕ, ОДНОСНО 
ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ.   

Предузетници који се баве експлоатацијом минералних ресурса за 
добијање природних грађевинских материјала, не подлежу обавезама из става 
2. тачка 12) 11) 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 ст. 1. и 6. 7. овог члана које издаје Министарство је коначно и 
против њега се може покренути управни спор.  

На решење из ст. 1. и 6. 7. овог члана које је донео надлежни орган 
аутономне покрајине, жалба се подноси министру. 

Члан 78. 

Одобрење за експлоатацију из члана 77. овог закона садржи: 

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

2) назив рударског пројекта и саставне делове; 
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3) врсту минералне сировине из потврде о резервама и ресурсима, 
односно минералних ресурса из извештаја о ресурсима 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 m3 на годишњем нивоу; 

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

6) заштитни простор дуж границе експлоатационог поља потребан ради 
могућег проширења поља по образложеном захтеву СА ДЕФИНИСАНИМ 
КООРДИНАТАМА НА ПРЕДЛОГ носиоца експлоатације у ширини до 100 m, 
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 79. 

Носилац решења којим се одобрава експлоатација неметаличних 
минералних сировина за добијање грађевинских материјала може најкасније 30 
дана пре истека рока из члана 78. став 1. 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; 

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; 
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4) доказ о праву својине или праву коришћења, закупа и/или 
сагласности, односно службености за површину на којој је планирано извођење 
рударских радова 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 И ПИСАНА ИЗЈАВА 
ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА СА СПИСКОМ СВИХ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 
ОБУХВАЋЕНИХ РУДАРСКИМ РАДОВИМА ДА СУ ЗА ИСТЕ РЕШЕНИ 
ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ. 

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 91. 

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 ЗАХВАТАЊА НОВИХ 
РЕЗЕРВИ постојећих лежишта у активним рудницима, ЗА ИЗМЕНУ ГРАНИЦА 
ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НЕМЕТАЛИЧНИХ 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ 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 објеката 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 основу којих се унапређује рудничка 
инфраструктура, техничко-технолошке целине и стационарне рударске објекте 
и техно-економску оцену пројекта.  

Члан 92. 

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 ИЗРАЂУЈУ СЕ ЗА САНАЦИЈУ И 
РЕКУЛТИВАЦИЈУ НАПУШТЕНИХ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА. 

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 107. став 1. овог закона.  
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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 традиционалним 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 94. 

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.; 

6) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА НА ОДОБРЕНОМ 
ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ. 

Члан 96.  

Главни пројектант и одговорни пројектанти који су израдили рударски 
пројекат, писаном изјавом потврђују да су у пројекту испуњени услови из члана 
85. овог закона.  

Писана изјава из става 1. овог члана 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 84. 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. 
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2. Техничка контрола 

Члан 97.  

Техничка контрола се врши за рударске пројекте из члана 84. 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 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 97. 
ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА СЕ ВРШИ ЗА РУДАРСКЕ ПРОЈЕКТЕ ИЗ ЧЛАНА 

84. 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 УСКЛАЂЕНОСТ СА УСЛОВИМ 
ИЗДАТИМ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ИЗ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ. 

О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ САСТАВЉА СЕ ИЗВЕШТАЈ 
КОЈИ ПОТПИСУЈУ ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ РЕВИДЕНТИ И ИЗДАЈЕ СЕ 
ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ КОЈУ ПОТПИСУЈЕ 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШИЛО ТЕХНИЧКУ 
КОНТРОЛУ. 

ИЗВЕШТАЈ МОРА ДА САДРЖИ ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ПРИВРЕДНОМ 
ДРУШТВУ КОЈЕ ЈЕ ИЗРАДИЛО ПРОЈЕКАТ И ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ КОЈЕ 
ЈЕ ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ, НАВЕДЕНОГ ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНЕ 
РЕВИДЕНАТЕ, РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ  ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНИХ 
ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ СА ИЗЈАВОМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШИЛО ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ДА 
ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 123. ОВОГ 
ЗАКОНА,  КРАТАК ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА, ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК, НАВЕДЕНА 
ПРЕТХОДНА ОДОБРЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У СКЛАДУ СА КОЈОМ СЕ 
ИЗРАЂУЈЕ ПРЕДМЕТНИ ПРОЈЕКАТ АКО ЈЕ ПРОПИСАНА ЗАКОНОМ, ОПИС 
МЕТОДА И ПРОРАЧУНА ПРИМЕЊЕНИХ У ПРОЈЕКТУ, КАО И ИЗЈАШЊЕЊЕ У 
ВЕЗИ СА ЧЛАНОМ 85. ОВОГ ЗАКОНА.  

ПОТВРДА МОРА ДА САДРЖИ ИМЕ ПРОЈЕКТА,  ПОСЛОВНО ИМЕ 
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КОЈЕ ИЗДАЈЕ ПОТВРДУ, ДАТУМ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА 
И ИЗЈАШЊЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЛИ  ПРОЈЕКАТ ИСПУЊАВА СВЕ ПРОПИСАНЕ 
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УСЛОВЕ, СА ДАТУМОМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ И ПОТПИСОМ ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ.  

ИЗВЕШТАЈ И ПОТВРДА МОРАЈУ БИТИ ЗАВЕДЕНИ ОД СТРАНЕ 
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КОЈЕ ЈЕ ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ И 
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КОЈЕ ЈЕ ВЛАСНИК ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

4. Одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење 
рударских радова  

Члан 101. 

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 орган аутономне покрајине, на 
захтев носиоца одобрења за експлоатацију 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 72. 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, ДАНОМ ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА 
РЕШЕЊА НОСИОЦУ ОДОБРЕЊА; 

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 рекултивација извршена у складу са 
одобреном пројектном документацијом. 

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, жалба се подноси министру.  

 

МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ПОКРАЈИНСКИ ОРГАН 
УКИНУЋЕ ОДОБРЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЗАКОНА АКО СЕ: 

1) ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ УГРОЖАВА ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И 
ЖИВОТНА СРЕДИНА, А ДРУГЕ МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И 
ДРУГИМ ПРОПИСИМА НИСУ ДОВОЉНЕ ДА СЕ ТО СПРЕЧИ; 

2) ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ УГРОЖАВА КУЛТУРНО ДОБРО, ЊЕГОВА 
ЗАШТИЋЕНА ОКОЛИНА ИЛИ ПРОСТОР ОД КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ, 
ГРАДИТЕЉСКОГ И АРХЕОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА; 

3) НЕ ВРШИ ПОСТУПАК РЕКУЛТИВАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТНОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ; 

4) НЕ ПРИДРЖАВА УСЛОВА ДЕФИНИСАНИХ АКТИМА ДРУГИХ 
ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ВОДОПРИВРЕДЕ И КУЛТУРЕ; 

5) НЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 
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6) НЕ ПРИБАВИ ДОКАЗ О ПРАВУ КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА, 
САГЛАСНОСТИ ВЛАСНИКА, ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ НА ЗЕМЉИШТУ, НА 
ПРОСТОРУ НА КОЈЕМ ИЗВОДИ РУДАРСКЕ РАДОВЕ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ 
ПОДЗЕМНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УСЛЕД КОЈЕ ПРЕМА ПРИМЕЊЕНОЈ 
ТЕХНОЛОГИЈИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НЕ ДОЛАЗИ ДО УТИЦАЈА НА ПОВРШИНУ 
ЗЕМЉИШТА; 

7) БЛАГОВРЕМЕНО, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, НЕ ДОСТАВИ 
МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ГАРАНЦИЈУ БАНКЕ ИЛИ МЕНИЦУ ИЛИ КООРПОРАТИВНУ 
ГАРАНЦИЈУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 
ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 7. ТАЧ. 1) - 4) ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ ОРГАН 
ЋЕ ПОСТУПИТИ НАКОН ОБАВЕШТЕЊА НАДЛЕЖНОГ ИНСПЕКТОРА, А НА 
ОСНОВУ ТАЧ. 5) - 7) ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЋЕ ПРЕТХОДНО 
ЗАТРАЖИТИ ДА НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА ОТКЛОНИ УТВРЂЕНУ 
НЕПРАВИЛНОСТ У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА.  

Члан 102.  

Одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских 
радова из члана 101. 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 чијој територији 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 објеката 
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 
103. став 1. тачка 11) 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 
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решења из става 1. тачка 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 праву коришћења, закупа и/или 
сагласности, односно праву 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 102. 
 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ 
ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА ИЗ ЧЛАНА 101. 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 ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ 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 СЕ ОДОБРАВА ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ 
РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА 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) ВРСТУ И РОК ВАЖЕЊА ДОСТАВЉЕНОГ ИНСТРУМЕНТА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ ЧЛАНА 103. СТАВ 1. ТАЧКА 11) 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;  
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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. ТАЧКА 8) 
ОВОГ ЧЛАНА, НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА ПРЕ ИСТЕКА ТОГ РОКА.  

УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 2. 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, ОВЕРЕНА  ОД 
СТРАНЕ СТРУЧНОГ ЛИЦА СА ЛИЦЕНЦОМ; 

3) ТЕХНИЧКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ОВЕРЕН ОД СТРАНЕ НОСИОЦА 
ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ И ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 
ПРОЈЕКТА;  

4) ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ ИЛИ ПРАВУ КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА 
И/ИЛИ САГЛАСНОСТИ, ОДНОСНО ПРАВУ 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 103.  

Уз захтев за издавање одобрења за изградњу рударских објеката и/или 
извођење рударских радова из члана 101. 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 СА НАВЕДЕНОМ ПОТВРДОМ О 
РЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ИЗРАЂЕН;  

3) сагласност носиоца експлоатације и/или одобрења за 
експлоатационо поље на пројекат; 

4) изјашњење органа јединице локалне самоуправе надлежног за 
послове урбанизма у погледу усаглашености експлоатације са урбанистичко – 
планском документацијом и потребе израде планског документа нижег реда; 

5) доказ о праву својине или праву коришћења, закупа и/или 
сагласности, односно праву 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 који су од 
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стратешког значаја за Републику Србију доставља се посебан акт Владе о 
утврђивању јавног интереса за период од пет година експлоатације;  

5) ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ ИЛИ ПРАВУ КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА 
И/ИЛИ САГЛАСНОСТИ, ОДНОСНО ПРАВУ 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 ОД НАЈМАЊЕ ЈЕДНУ 
ГОДИНУ, А У СЛУЧАЈУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА КОЈИ СУ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 
МОЖЕ ДОСТАВИТИ ПОСЕБАН АКТ ВЛАДЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА ЗА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И ПИСАНА 
ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА СА СПИСКОМ СВИХ КАТАСТАРСКИХ 
ПАРЦЕЛА ОБУХВАЋЕНИХ РУДАРСКИМ РАДОВИМА ДА СУ ЗА ИСТЕ РЕШЕНИ 
ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ ИЛИ СУ ОБУХВАЋЕНИ АКТОМ ВЛАДЕ О 
УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, ПОТПИСАНА ОД СТРАНЕ ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА; 

6) потврда о ресурсима и резервама минералних сировина; 

6) ФОТОКОПИЈА ПОТВРДЕ О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ИЛИ ПОДАЦИ О ИЗДАТОЈ ПОТВРДИ; 

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 ВОДНА САГЛАСНОСТ 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 у складу са 
посебним прописима; 

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 
експлоатације мора да важи 60 дана дуже од дана 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 
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без приговора, с тим 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. 

АКО СЕ ПОКРЕНЕ ПОСТУПАК СТЕЧАЈА ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈЕ 
НОСИОЦА ОДОБРЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА, А КОЈЕ НИЈЕ 
ИЗВРШИЛО САНАЦИЈУ И РЕКУЛТИВАЦИЈУ ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА, 
ТРОШКОВИ САНАЦИЈЕ ПОДМИРУЈУ СЕ ИЗ СТЕЧАЈНЕ, ОДНОСНО 
ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ. 

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 члана ако: 

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

2) подносилац захтева има неизмирена дуговања по основу обавезе 
плаћања накнада одређених сходно чл. 158. и 159. овог закона ЗА 
ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ 
ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА КАО И 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА;  

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

Решење из става 9. 10. овог члана које издаје Министарство је коначно и 
против њега се може покренути управни спор. 

На решење из става 9. 10. овог члана које је донео надлежни орган 
аутономне покрајине, жалба се подноси министру. 

Члан 104.  

Рударски радови по рударском пројекту из члана 84. став 2. тачка 5) 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: 

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 
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контроле СА НАВЕДЕНИМ ОДОБРЕЊЕМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ОДНОСНО 
ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ;  

4) сагласност носиоца експлоатације односно истраживања на пројекат; 

5) сагласност власника, односно корисника или доказ о праву својине 
или праву коришћења, закупа и/или сагласности, односно праву 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 105. 

Извођењу ПРИПРЕМНИХ И 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 тим 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, КАО И ПРОЈЕКТА ЗА ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ,  
доставља и попис катастарских парцела са приложеним сагласностима 
власника, односно корисника или доказ о праву својине, праву коришћења, 
праву закупа, односно праву службености на земљишту које је захваћено 
радовима по упрошћеном пројекту. 

5. Одобрење за употребу рударских објеката 

Члан 107. 

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 101. став 1. 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. 

ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НАФТЕ И ГАСА САДРЖИ СПИСАК РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА 
ИЗГРАЂЕНИХ ПРЕМА РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ СА НАВЕДЕНИМ 
КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА НА КОЈИМА СУ ИЗГРАЂЕНИ/ПЛАНИРАНА 
ИЗГРАДЊА РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 
ТИХ ОБЈЕКАТА, ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ УПИС У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ 
ОДНОСНО КАТАСТАР ВОДОВА. 

Ако је за издавање одобрења за употребу рударског објекта посебним 
законом прописана обавеза претходног прибављања сагласности или дозволе 
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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, жалба се подноси министру. 

Члан 120. 

Послове техничког руковођења може обављати лице које има стечено 
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке 
струковне студије) област рударског инжењерства НАЈМАЊЕ СЕДМИ НИВО, 
ПОДНИВО ЈЕДАН (НИВО VII-1) НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈА 
КОЈИ СЕ СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
ОБИМА ОД 300 ДО 360 ЕСПБ БОДОВА, (МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, 
МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА), ОДНОСНО ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА 
ФАКУЛТЕТУ У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА, ОДГОВАРАЈУЋЕГ 
ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА И МОДУЛА у оквиру образовно-научног поља: 
техничко-технолошке науке рударске струке, пет година радног искуства на 
одговарајућим пословима, овлашћење за обављање тих послова и 
одговарајућу лиценцу. 

Члан 121. 

Послове стручног надзора при изградњи и реконструкцији рударских 
објеката према рударском пројекту може обављати лице које има стечено 
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке 
струковне студије) област рударског инжењерства НАЈМАЊЕ СЕДМИ НИВО, 
ПОДНИВО ЈЕДАН (НИВО VII-1) НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈА 
КОЈИ СЕ СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
ОБИМА ОД 300 ДО 360 ЕСПБ БОДОВА, (МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, 
МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА), ОДНОСНО ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА 
ФАКУЛТЕТУ У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА, ОДГОВАРАЈУЋЕГ 
ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА И МОДУЛА у оквиру образовно-научног поља: 
техничко-технолошке науке 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 (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и 
специјалистичке струковне студије) одговарајуће струке, пет година радног 
искуства на одговарајућим пословима и овлашћење за обављање тих послова. 

СТРУЧНИ НАДЗОР ПРИ ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ РУДАРСКИХ 
ОБЈЕКАТА ПРЕМА ПОЈЕДИНИМ ДЕЛОВИМА РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА МОГУ 
ОБАВЉАТИ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НАЈМАЊЕ 
СЕДМИ НИВО, ПОДНИВО ЈЕДАН (НИВО VII-1) НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА 
КВАЛИФИКАЦИЈА КОЈИ СЕ СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ ИНТЕГРИСАНИХ 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБИМА ОД 300 ДО 360 ЕСПБ БОДОВА, (МАСТЕР 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА), ОДНОСНО 
ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ПЕТ 
ГОДИНА, ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА И МОДУЛА, ПЕТ 
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ГОДИНА РАДНОГ ИСКУСТВА НА ОДГОВАРАЈУЋИМ ПОСЛОВИМА, 
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА И ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИЦЕНЦУ. 

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 И 
ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИЦЕНЦУ. 

Послове надзора при извођењу рударских радова може обављати лице 
са средњим образовањем у подручју рада геологије, рударства и металургије, 
одговарајућег образовног профила, три године радног искуства на 
одговарајућим пословима и овлашћење за обављање тих послова. 

Члан 122. 

Израду рударских пројеката може обављати лице у својству главног 
пројектанта које има стечено високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и специјалистичке струковне студије), област рударског 
инжењерства НАЈМАЊЕ СЕДМИ НИВО, ПОДНИВО ЈЕДАН (НИВО VII-1)  
НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈА КОЈИ СЕ СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ 
ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБИМА ОД 300 ДО 360 ЕСПБ 
БОДОВА, (МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, МАСТЕР СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА), ОДНОСНО ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ У ТРАЈАЊУ ОД 
НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА, ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА И 
МОДУЛА у оквиру образовно-научног поља: техничко-технолошке науке, 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 (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије) 
одговарајуће струке, три године радног искуства и овлашћење за обављање 
тих послова. 

ИЗРАДУ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА МОГУ 
ОБАВЉАТИ ЛИЦА У СВОЈСТВУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА КОЈА ИМАЈУ 
СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НАЈМАЊЕ СЕДМИ НИВО,  ПОДНИВО 
ЈЕДАН (НИВО VII-1) НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈА КОЈИ СЕ 
СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБИМА ОД 
300 ДО 360 ЕСПБ БОДОВА, (МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, МАСТЕР 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА), ОДНОСНО ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ У 
ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА, ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОБРАЗОВНОГ 
ПРОФИЛА И МОДУЛА, ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА, ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА И ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИЦЕНЦУ. 
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Члан 123. 

Техничком контролом рударских пројеката може руководити лице у 
својству главног ревидента које има стечено високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), 
област рударског инжењерства НАЈМАЊЕ СЕДМИ НИВО, ПОДНИВО ЈЕДАН 
(НИВО VII-1) НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈА КОЈИ СЕ СТИЧЕ 
ЗАВРШАВАЊЕМ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБИМА ОД 300 ДО 
360 ЕСПБ БОДОВА, (МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, МАСТЕР 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА), ОДНОСНО ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ У 
ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА, ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОБРАЗОВНОГ 
ПРОФИЛА И МОДУЛА, ОБЛАСТ РУДАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА 
ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА у оквиру образовно-научног поља: 
техничко-технолошке науке 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 (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије) 
одговарајуће струке, три године радног искуства на пословима пројектовања 
или техничке контроле и овлашћење за обављање тих послова. 

ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА 
МОГУ ОБАВЉАТИ ЛИЦА У СВОЈСТВУ ОДГОВОРНОГ РЕВИДЕНТА КОЈА 
ИМАЈУ СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НАЈМАЊЕ СЕДМИ НИВО, 
ПОДНИВО ЈЕДАН (НИВО VII-1) НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈА 
КОЈИ СЕ СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
ОБИМА ОД 300 ДО 360 ЕСПБ БОДОВА, (МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, 
МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА), ОДНОСНО ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА 
ФАКУЛТЕТУ У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА, ОДГОВАРАЈУЋЕГ 
ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА И МОДУЛА, ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА НА 
ПОСЛОВИМА ПРОЈЕКТОВАЊА ИЛИ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ, ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА И ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИЦЕНЦУ. 

Члан 124. 

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 (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и 
специјалистичке струковне студије) НАЈМАЊЕ СЕДМИ НИВО, ПОДНИВО  
ЈЕДАН (НИВО VII-1) НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈА КОЈИ СЕ 
СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБИМА ОД 
300 ДО 360 ЕСПБ БОДОВА, (МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, МАСТЕР 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА), ОДНОСНО ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ У 
ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА, ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОБРАЗОВНОГ 
ПРОФИЛА И МОДУЛА, област рударског инжењерства у оквиру образовно-
научног поља: техничко-технолошке науке рударске струке, пет година радног 
искуства на одговарајућим пословима, овлашћење за обављање тих послова и 
одговарајућу лиценцу. 
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Члан 125. 

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. 

СТРУЧНИ ИСПИТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОЛАЖЕ СЕ ПРЕД 
КОМИСИЈОМ КОЈУ ОБРАЗУЈЕ КОМОРА НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА. 

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 126.  

Лиценце за физичка лица у области вршења геолошких истраживања су: 
МОГУ БИТИ: 

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 оцену елабората о ресурсима и 
резервама: 

(1) за чврсте минералне сировинe; 

(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;  
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(4) за подземну експлоатацију угља; 

(5) за подземну експлоатацију металичних и неметаличних 
минералних сировина; 

(6) за нафту и гас; 

(7) за припрему минералних сировина; 

(8) за управљање рударским отпадом;  

 

ЛИЦЕНЦЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА МОГУ БИТИ: 
1) ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ, ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА, СТРУЧНИ НАДЗОР И ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ 
ОБЈЕКАТА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ: 

(1) ЗА ПОВРШИНСКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ЧВРСТИХ МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА;  

(2) ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ЧВРСТИХ  МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА; 

(3) ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ТЕЧНИХ И ГАСОВИТИХ МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА; 

(4) ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 
(5) ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 
(6) ЗА РУДАРСКА МЕРЕЊА; 
(7) ЗА МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ У РУДАРСТВУ; 
(8) ЗА ДРУГЕ СТРУКЕ КОЈЕ СЕ АНГАЖУЈУ НА ПОСЛОВИМА У 

РУДАРСТВУ. 
2) ЛИЦЕНЦА ЗА КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ЗА РУДАРСТВО. 

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 угља; 

(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 експлоатацију минералних сировина; 

(2) за подземну експлоатацију минералних сировина; 
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(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. 

КОМОРА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ, ВРСТЕ И НАЧИН ИЗДАВАЊА 
ЛИЦЕНЦИ, КАО И ОДУЗИМАЊЕ, САДРЖИНУ И ОБРАЗАЦ ЛИЦЕНЦЕ. 

Члан 127. 

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 природни 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) за извођење геолошких истраживања и стручни надзор за извођење 
геолошких истраживања: 

(1) за нафту и природни 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 техничку контролу 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;  
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(4) за површинску експлоатацију металичних минералних сировина и 
других неметаличних сировина; 

(5) за подземну експлоатацију угља; 

(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 угља; 

(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. 

Члан 128. 

Испуњеност услова за издавање лиценци из чл. 126. и 127. овог закона 
решењем утврђује Министарство, на предлог радних група које образује 
министар. 

Актом о образовању радних група из става 1. 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. 126. и 127. 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.  
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Министарство води евиденцију о свим издатим лиценцама у коју се 
уносе исти подаци као подаци у лиценцама. Право увида у евиденцију имају 
сви заинтересовани субјекти. 

Члан 148. 

Поступци санације и рекултивације напуштених рудника и рударских 
објеката обављају се 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 148. 
ПОСТУПЦИ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ РУДНИКА И 

РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА ОБАВЉАЈУ СЕ НА ОСНОВУ ТЕХНИЧКОГ РУДАРСКОГ 
ПРОЈЕКТА КОЈИ САДРЖИ: ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА, 
ТЕХНИЧКИ ОПИС ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА РАДИ 
УТВРЂИВАЊА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА 
САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈE И ТЕХНИЧКИ ОПИС САНАЦИЈЕ И 
РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ РУДНИКА И РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА СА 
ПРЕДМЕРОМ И ПРЕДРАЧУНОМ. 

 

Члан 160. 

Средства остварена у складу са чланом 159. 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. 
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Када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине, 
средства остварена у складу са чланом 159. 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 168. 

Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона 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 инспекцијског 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 овог закона 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 168. 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ОДРЕДАБА ОВОГ ЗАКОНА 

И ПРОПИСА ДОНЕТИХ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ ВРШИ МИНИСТАРСТВО, 
ПРЕКО ГЕОЛОШКИХ И РУДАРСКИХ ИНСПЕКТОРА, У ОКВИРУ ДЕЛОКРУГА 
УТВРЂЕНОГ ОВИМ ЗАКОНОМ. 

АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ПОВЕРАВА СЕ ВРШЕЊЕ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НА ТЕРИТОРИЈИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

НА САДРЖИНУ, ВРСТУ, ОБЛИК, ПОСТУПАК И СПРОВОЂЕЊЕ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У 
ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ И ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР КОЈА НИСУ УРЕЂЕНА ОВИМ ЗАКОНОМ, 
ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР. 

Члан 169. 

Послове геолошког инспектора може обављати лице које има стечено 
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке 
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струковне студије), НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ОБИМУ ОД 
НАЈМАЊЕ 240 ЕСПБ БОДОВА, МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 
СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА, ОДНОСНО НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У 
ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 
СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТУ, област геолошког инжењерства у оквиру 
образовно-научног поља: техничко-технолошке науке 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 (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке 
струковне студије), НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ОБИМУ ОД 
НАЈМАЊЕ 240 ЕСПБ БОДОВА, МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 
СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА, ОДНОСНО НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У 
ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 
СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТУ, област рударског, машинског, технолошког и 
електротехничког инжењерства у оквиру образовно-научног поља: техничко-
технолошке науке 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 170.  

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;  

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;  
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9) предузимају мере безбедности лица, суседних објеката, саобраћаја и 
околине, као и све потребне мере безбедности и здравља на раду од стране 
привредног субјекта који 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 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 170. 
 ГЕОЛОШКИ ИНСПЕКТОР У ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
ИМА ПРАВО И ДУЖНОСТ ДА ПРОВЕРАВА:  

1) ДА ЛИ ЈЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ КОЈИ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ИЗ 
ЧЛАНА 22. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, УПИСАН У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА ИЛИ ДРУГИ РЕГИСТАР ЗА ОБАВЉАЊЕ ТЕ ДЕЛАТНОСТИ; 

2) ДА ЛИ СЕ ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 22. СТ. 2 - 
4. ОВОГ ЗАКОНА ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ; 

3) ДА ЛИ СЕ ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА ВРШИ 
ПРЕМА ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА; 

4) ДА ЛИ СЕ 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; 

5) ДА ЛИ ЈЕ НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ОБЕЗБЕДИО СТРУЧНИ 
НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И 
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ; 

6) ДА ЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ СТРУЧНИ НАДЗОР ВОДИ ДНЕВНИК 
СТРУЧНОГ НАДЗОРА И ДА ЛИ ЈЕ БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВЕШТАВАЛО 
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НОСИОЦА ИСТРАЖИВАЊА О СВИМ ПРОПУСТИМА И НЕДОСТАЦИМА КОЈЕ 
ЈЕ УТВРДИО У ТОКУ ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА; 

7) ДА ЛИ СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА ИЗРАЂУЈЕ И ОВЕРАВА НА ПРОПИСАН НАЧИН;  

8) ДА ЛИ СЕ ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, ВРШЕ НА ОСНОВУ И У 
СКЛАДУ СА ОДОБРЕЊЕМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ;  

9) ДА ЛИ СУ ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖНИ 
РАДОВИ ПРИЈАВЉЕНИ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ; 

10)  ДА ЛИ СЕ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ ИЗВОДЕ ПРЕМА 
ПРОЈЕКТУ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА ОСНОВУ КОГА ЈЕ ИЗДАТО 
ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ;  

11) ДА ЛИ СЕ ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ И ХИДРОГЕОЛОШКИ 
РАДОВИ ИЗВОДЕ ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И 
ОДОБРЕЊА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА; 

12) ДА ЛИ СЕ ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА ВРШИ У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА;  

13) ДА ЛИ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЛИЦА, СУСЕДНИХ 
ОБЈЕКАТА, САОБРАЋАЈА И ОКОЛИНЕ, КАО И СВЕ ПОТРЕБНЕ МЕРЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 
КОЈИ ИЗВОДИ ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА;  

14) ДА ЛИ СЕ ВОДИ ПРОПИСАНА ЕВИДЕНЦИЈА О УЗЕТИМ 
КОЛИЧИНАМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА РАДИ ЊИХОВОГ ИСПИТИВАЊА И 
О ДРУГИМ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПОСТОЈАЊЕ УТВРЂЕНО У 
ТОКУ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА;  

15) ДА ЛИ СЕ ВРШИ СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ ЈЕЗГРА ИСТРАЖНИХ 
БУШОТИНА; 

16) ДА ЛИ СЕ УЗИМА ВЕЋА КОЛИЧИНА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА 
ИСПИТИВАЊЕ ОД КОЛИЧИНЕ ОДРЕЂЕНЕ ОДОБРЕЊЕМ ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ;  

17) ДА ЛИ СЕ УЗИМА МИНЕРАЛНА СИРОВИНА (ЗА РАЗЛИЧИТЕ 
НАМЕНЕ) БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ; 

18) ДА ЛИ СЕ ВОДИ КЊИГА О СТАЊУ РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА; 

19) ДА ЛИ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ГЕОЛОШКА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О 
СВИМ РАДОВИМА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ; 

20) ДА ЛИ НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ИЗВРШАВА И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 
ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ 
ЗАКОНА.   

ГЕОЛОШКИ ИНСПЕКТОР ВРШИ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ 
ЗАКОНИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА.  

Члан 171. 

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; 
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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; 

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 171. 
РУДАРСКИ ИНСПЕКТОР У ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИМА 

ПРАВО И ДУЖНОСТ ДА ПРОВЕРАВА: 
1) ДА ЛИ ЈЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ КОЈИ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ИЗ 

ЧЛАНА 67. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, УПИСАН У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА ИЛИ ДРУГИ РЕГИСТАР ЗА ОБАВЉАЊЕ ТЕ ДЕЛАТНОСТИ; 

2) ДА ЛИ ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ СТРУЧНИ НАДЗОР ПРИ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И НАДЗОР ПРИ ИЗВОЂЕЊУ 
РУДАРСКИХ РАДОВА ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ; 

3) ДА ЛИ СЕ 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; 

4) ДА ЛИ СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ОСНОВУ ОДОБРЕЊА 
ИЗДАТИХ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ; 

5) ДА ЛИ СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА НИВОУ ПАРАМЕТАРА ИЗ 
РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА; 

6) ДА ЛИ СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ОСНОВУ ОДОБРЕНЕ 
МЕТОДЕ ОТКОПАВАЊА; 

7) ДА ЛИ СЕ ОДЛАГАЊЕ ФЛОТАЦИЈСКЕ ЈАЛОВИНЕ ВРШИ НА 
ОСНОВУ ОДОБРЕНЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДА ЛИ СЕ ВРШИ 
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ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ КРУНЕ НАСУТЕ БРАНЕ У ОДНОСУ НА НИВО ВОДЕ У 
ТАЛОЖНОМ ЈЕЗЕРУ; 

8) ДА ЛИ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОБУКА РАДНИКА И СПРОВОДЕ МЕРЕ 
АКЦИЈЕ СПАСАВАЊА У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗНЕНАДНИХ ОПАСНОСТИ ПО 
ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА;  

9) ДА ЛИ СЕ СПОЉНА И УНУТРАШЊА ОДЛАГАЛИШТА НА 
ПОВРШИНСКИМ КОПОВИМА ФОРМИРАЈУ У СКЛАДУ СА ОДОБРЕНОМ 
ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ; 

10) ДА ЛИ СЕ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ РУДАРСКИХ РАДОВА У СВЕМУ 
ПРИМЕЊУЈУ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ТЕ РАДОВЕ; 

11) ДА ЛИ СЕ РУДАРСКИ ОБЈЕКТИ У ЈАМИ И НА ПОВРШИНИ ГРАДЕ У 
СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТИМА; 

12) ДА ЛИ СЕ РУДАРСКИ РАДОВИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ИЗВОДЕ ПО 
ГОДИШЊЕМ ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ; 

13) ДА ЛИ СЕ ВРШЕ ПРОПИСАНА РУДАРСКА МЕРЕЊА, ПРАВИЛНО 
ИЗРАЂУЈУ И РЕДОВНО ДОПУЊАВАЈУ РУДАРСКИ ПЛАНОВИ И ОСТАЛА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА И 
УРЕДНО ВОДЕ МЕРАЧКЕ КЊИГЕ; 

14) ДА ЛИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОСЛОВЕ И ВРШИ 
ЊИХОВО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД НА ОДРЕЂЕНИМ ПОСЛОВИМА; 

15) ДА ЛИ СЕ ТРАНСПОРТ, УСКЛАДИШТЕЊЕ И РУКОВАЊЕ 
ЕКСПЛОЗИВНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ТЕЧНИМ ГОРИВОМ ВРШИ НА 
ПРОПИСАН НАЧИН; 

16) ДА ЛИ СЕ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ КАО И РАДОВИ НА ОТКОПАВАЊУ 
ОТКРИВКЕ/ЈАЛОВИНЕ НА ПОВРШИНСКИМ КОПОВИМА ВРШЕ У СКЛАДУ СА 
ПРОЈЕКТОМ; 

17) ДА ЛИ СЕ ЗАПУЊАВАЊЕ ОТКОПАНИХ ПРОСТОРА ПРИ 
ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ВРШИ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ МЕТОДЕ 
ОТКОПАВАЊА; 

18) ДА ЛИ СЕ СПРОВОДЕ ПРОПИСАНЕ МЕРЕ ПРИ РУКОВАЊУ 
РУДАРСКИМ ОТПАДОМ У ЈАМИ И НА ПОВРШИНИ, НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ 
ПОЉУ И ИЗВАН ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА;  

19) ДА ЛИ СЕ ОДЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ 
ВРШИ НА ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ; 

20) ДА ЛИ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ СПРОВОДИ ЗАШТИТНЕ МЕРЕ 
ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ 
ЗАКОНА; 

21) ДА ЛИ СЕ ПОСТУПЦИ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 
НАПУШТЕНИХ РУДНИКА И РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА ОБАВЉАЈУ НА ОСНОВУ 
ТЕХНИЧКОГ РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА; 

22) ДА ЛИ ЈЕ У СЛУЧАЈУ ТРАЈНЕ ОБУСТАВЕ РАДОВА, НОСИЛАЦ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕО СВЕ МЕРЕ У СВЕМУ ПРЕМА ГЛАВНОМ 
РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ ТРАЈНЕ ОБУСТАВЕ РАДОВА; 

23) ДА ЛИ ЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОЈЕ ВРШИ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, У 
СЛУЧАЈУ ПЛАНИРАНЕ ТРАЈНЕ ОБУСТАВЕ РУДАРСКИХ АКТИВНОСТИ 
ПРЕТХОДНО ИЗРАДИЛО ПРОГРАМ ЗАТВАРАЊА РУДНИКА; 

24) ДА ЛИ ЈЕ НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, У ТОКУ И ПО ЗАВРШЕТКУ 
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ, ИЗВРШИО РЕКУЛТИВАЦИЈУ 
ЗЕМЉИШТА У СВЕМУ ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ПРОЈЕКТУ ТЕХНИЧКЕ И 
БИОЛОШКЕ РЕКУЛТИВАЦИЈЕ, КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ГЛАВНОГ ИЛИ 
ДОПУНСКОГ РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА; 

25) ДА ЛИ НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ИЗВРШАВА И ОСТАЛЕ 
ОБАВЕЗЕ ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА 
ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА. 
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РУДАРСКИ ИНСПЕКТОР ВРШИ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ 
ПРОПИСИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА. 

 

Члан 172. 

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. 

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. 
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ЧЛАН 172. 
У ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГЕОЛОШКИ ИНСПЕКТОР ЈЕ 

ОВЛАШЋЕН ДА: 
1) НАЛОЖИ ДА СЕ УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКЛОНЕ У РОКУ 

КОЈИ ОН ОДРЕДИ;  
2) ДОНЕСЕ РЕШЕЊЕ И ИЗРЕКНЕ УПРАВНУ МЕРУ АКО НАДЗИРАНИ 

СУБЈЕКТ НЕ ОТКЛОНИ НЕЗАКОНИТОСТ У ОСТАВЉЕНОМ РОКУ ИЗ ТАЧКЕ 1) 
ОВОГ СТАВА, ОСИМ КАДА ЗБОГ НЕОПХОДНОСТИ ПРЕДУЗИМАЊА ХИТНИХ 
МЕРА РЕШЕЊЕ ДОНОСИ БЕЗ ОДЛАГАЊА; 

3) РЕШЕЊЕМ ЗАБРАНИ РАД: 
(1) АКО СЕ ИСТРАЖИВАЊЕ НЕ ИЗВОДИ У СКЛАДУ СА ОДОБРЕЊЕМ 

ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ИЛИ СЕ НЕ ВРШИ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ 
ГЕОЛОШКОГ ИСТРАЖИВАЊА;  

(2) АКО НИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕН СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ 
ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА; 

(3) АКО СЕ ИСТРАЖИВАЊА ИЗВОДЕ ВАН ОДОБРЕНОГ ИСТРАЖНОГ 
ПРОСТОРА; 

(4) АКО СЕ НЕ ВРАТИ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ ЗЕМЉИШТЕ НА КОЈЕМ 
ЈЕ ИЗВОДИО ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ; 

(5) АКО СЕ 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;  

(6) АКО СЕ НЕ ПЛАТИ НАКНАДА ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА 
ИСТРАЖИВАЊА, КАО И НАКНАДА ЗА НАФТУ И ПРИРОДНИ ГАС, ДОБИЈЕНУ 
ПРОБНИМ РАДОМ ИСТРАЖНИХ БУШОТИНА У ПРЕТХОДНОЈ ИСТРАЖНОЈ 
ГОДИНИ;  

(7) АКО СЕ НАКНАДНО УТВРДИ ДА ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО ОДОБРЕЊЕ САДРЖИ НЕТАЧНЕ, ОДНОСНО 
НЕИСТИНИТЕ ПОДАТКЕ; 

(8) АКО СЕ ИСТРАЖИВАЊЕМ УГРОЖАВА ВЕЋ ПОСТОЈЕЋЕ 
КОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ИСТРАЖИВАЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ; 

(9) АКО НИЈЕ ПРИБАВЉЕН ДОКАЗ О ПРАВУ КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА, 
САГЛАСНОСТИ ВЛАСНИКА, ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ НА ЗЕМЉИШТУ, НА 
КОЈЕМ СЕ ИЗВЕДЕ ПРОЈЕКТОВАНИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ (ИСТРАЖНЕ 
БУШОТИНЕ, РАСКОПИ, ИСТРАЖНЕ ЕТАЖЕ, ИСТРАЖНИ РУДАРСКИ РАДОВИ 
И ДР.); 

(10) АКО СЕ НЕ ПРИЈАВИ ПОЧЕТАК ИЗВОЂЕЊА ИСТРАЖНИХ 
РАДОВА У РОКУ ПРЕДВИЂЕНОМ ЗАКОНОМ; 

(11) АКО СЕ ПОД ВИДОМ ИСТРАЖИВАЊА ВРШИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ИЛИ КОРИШЋЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И 
ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА. 

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) НАДЛЕЖНОМ ПРАВОСУДНОМ ОРГАНУ ПОДНЕСЕ КРИВИЧНУ 
ПРИЈАВУ, ПРИЈАВУ ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП, ИЛИ ЗАХТЕВ ЗА 
ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА, ОДНОСНО ПРЕДУЗМЕ И ДРУГЕ 
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РАДЊЕ И МЕРЕ НА КОЈЕ ЈЕ ЗАКОНОМ ИЛИ ДРУГИМ ПРОПИСОМ 
ОВЛАШЋЕН; 

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 И ДА ПРИВРЕМЕНО ЗАБРАНИ РАД АКО СЕ НАЛОГ У 
ОСТАВЉЕНОМ РОКУ НЕ ИЗВРШИ. 

 

Члан 173. 

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; 

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; 
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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 173. 
            У ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА РУДАРСКИ ИНСПЕКТОР ЈЕ 
ОВЛАШЋЕН ДА: 

1) НАЛОЖИ ДА СЕ УТВРЂЕНЕ НЕЗАКОНИТОСТИ ОТКЛОНЕ У РОКУ 
КОЈИ ОДРЕДИ; 

2) ДОНЕСЕ РЕШЕЊЕ И ИЗРЕКНЕ УПРАВНУ МЕРУ АКО НАДЗИРАНИ 
СУБЈЕКТ НЕ ОТКЛОНИ НЕЗАКОНИТОСТ У ОСТАВЉЕНОМ РОКУ, ОСИМ КАДА 
ЗБОГ НЕОПХОДНОСТИ ПРЕДУЗИМАЊА ХИТНИХ МЕРА РЕШЕЊЕ ДОНОСИ 
БЕЗ ОДЛАГАЊА; 

3) ДА РЕШЕЊЕМ ЗАБРАНИ РАД НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ МИНЕРАЛНИХ 
РЕСУРСА АКО СЕ РУДАРСКИ РАДОВИ ИЗВОДЕ БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И ОДОБРЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА; 

4) ДА РЕШЕЊЕМ ЗАБРАНИ РАД АКО СЕ ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ 
РАДОВА НЕ ВРШИ ПРЕМА ОДОБРЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ; 

5) ДА РЕШЕЊЕМ ЗАБРАНИ РАД АКО НИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕН СТРУЧНИ 
НАДЗОР ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И НАДЗОР ПРИ 
ИЗВОЂЕЊУ РУДАРСКИХ РАДОВА; 

6) ДА РЕШЕЊЕМ ЗАБРАНИ КОРИШЋЕЊЕ РУДАРСКОГ ОБЈЕКАТА ЗА 
КОЈИ НИЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА; 

7) ДА РЕШЕЊЕМ ЗАБРАНИ УЛАЗ У МАГАЦИНЕ, ПОМОЋНА 
СКЛАДИШТА И СПРЕМИШТА ЕКСПЛОЗИВНИХ СРЕДСТАВА, КАО И 
РУКОВАЊЕ ЕКСПЛОЗИВНИМ СРЕДСТВИМА И МИНИРАЊЕ У РУДАРСТВУ 
ЛИЦИМА КОЈА НИСУ СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕНА; 

8) ДА РЕШЕЊЕМ ЗАБРАНИ РАД АКО ЈЕ НЕПОСРЕДНО УГРОЖЕНА 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ; 

9) ДА РЕШЕЊЕМ ЗАБРАНИ РАД АКО СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ 
УГРОЖАВА ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА, А ДРУГЕ 
МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА НИСУ 
ДОВОЉНЕ ДА СЕ ТО СПРЕЧИ; 

10) ДА РЕШЕЊЕМ ЗАБРАНИ РАД АКО СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ 
УГРОЖАВА КУЛТУРНО ДОБРО, ЊЕГОВА ЗАШТИЋЕНА ОКОЛИНА ИЛИ 
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ПРОСТОР ОД КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ, ГРАДИТЕЉСКОГ И АРХЕОЛОШКОГ 
ЗНАЧАЈА; 

11) ДА РЕШЕЊЕМ ЗАБРАНИ РАД АКО СЕ НЕ ВРШИ ПОСТУПАК 
РЕКУЛТИВАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ; 

12) ДА РЕШЕЊЕМ ЗАБРАНИ РАД АКО ПРАВНИ СУБЈЕКТ КОЈИ ВРШИ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НЕМА ДОКАЗ О ПРАВУ КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА, 
САГЛАСНОСТИ ВЛАСНИКА, ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ НА ЗЕМЉИШТУ, НА 
ПРОСТОРУ НА КОЈЕМ ИЗВОДИ РУДАРСКЕ РАДОВЕ; 

13) ДА РЕШЕЊЕМ ЗАБРАНИ РАД АКО СЕ НЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА; 

14) НАЛОЖИ 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; 

15) НАЛОЖИ ДА СЕ УРЕДИ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У 
СКЛАДУ СА СПЕЦИФИЧНОСТИМА И ОПАСНОСТИМА КОЈЕ СЕ МОГУ 
ПОЈАВИТИ У ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ; 

16) НАЛОЖИ ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА СПАСАВАЊА У 
СЛУЧАЈЕВИМА ИЗНЕНАДНЕ ОПАСНОСТИ ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И 
БЕЗБЕДНОСТИ ОБЈЕКАТА ПО УТВРЂЕНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ; 

17) НАЛОЖИ ДА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОБУКА РАДНИКА ИЗ ОБЛАСТИ 
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И АКЦИЈЕ СПАСАВАЊА У 
СЛУЧАЈЕВИМА ИЗНЕНАДНЕ ОПАСНОСТИ; 

18) НАЛОЖИ ДА СЕ ОБЕЗБЕДЕ ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА И 
ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИ ИСТУ МОРАЈУ РЕДОВНО 
КОРИСТИТИ; 

19) НАЛОЖИ ДА 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; 

20) НАЛОЖИ ДА СЕ РЕДОВНО ВРШЕ ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА, ИЗРАДЕ 
ГЕОДЕТСКИХ КАРАТА И ПЛАНОВА СА КОЈИХ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ СТАЊЕ 
ИЗВЕДЕНИХ РУДАРСКИХ РАДОВА; 

21) НАЛОЖИ ИЗРАДУ ОДГОВАРАЈУЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ВЕЗИ 
ПРОВЕТРАВАЊА ЈАМА, ПОВРШИНСКИХ ОТКОПА, ЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ, 
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ КАО И ЈАМСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СА ОСНОВНИМ 
ТЕХНИЧКИМ ПОДАЦИМА; 

22) НАЛОЖИ 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; 

23) НАЛОЖИ ДА ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И ГОДИШЊИ 
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПРЕТХОДНУ КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ 
ИЗРАЂУЈУ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА; 

24) НАДЛЕЖНОМ ПРАВОСУДНОМ ОРГАНУ ПОДНЕСЕ КРИВИЧНУ 
ПРИЈАВУ, ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП, ИЛИ ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ 
ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА, ОДНОСНО ПРЕДУЗМЕ И ДРУГЕ РАДЊЕ И МЕРЕ 
НА КОЈЕ ЈЕ ЗАКОНОМ ИЛИ ДРУГИМ ПРОПИСОМ ОВЛАШЋЕН; 

25) 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; 

26) НАЛОЖИ ИЗВРШЕЊЕ ДРУГИХ ПРОПИСАНИХ МЕРА ИЛИ ОБАВЕЗА 
У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ И ДА ПРИВРЕМЕНО ЗАБРАНИ РАД АКО СЕ НАЛОГ У 
ОСТАВЉЕНОМ РОКУ НЕ ИЗВРШИ. 
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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 175. 

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 морају предузети и да у најкраћем року поднесе 
надлежним органима образложени извештај са мишљењем о узроцима 
несреће. 

 

ЧЛАН 175. 
 НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ИЛИ НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, У 
КОМЕ СЕ ДОГОДИ СМРТНА, КОЛЕКТИВНА ИЛИ ТЕШКА ПОВРЕДА НА РАДУ И 
ПОВРЕДА НА РАДУ ЗБОГ КОЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НИЈЕ СПОСОБАН ЗА РАД ВИШЕ 
ОД ТРИ УЗАСТОПНА РАДНА ДАНА 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, КОЛЕКТИВНИХ ИЛИ ТЕШКИХ 
ПОВРЕДА НА РАДУ, КАО И ДА НАРЕДИ МЕРЕ КОЈЕ СЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА 
МОРАЈУ ПРЕДУЗЕТИ И ДА У НАЈКРАЋЕМ РОКУ ПОДНЕСЕ НАДЛЕЖНИМ 
ОРГАНИМА ОБРАЗЛОЖЕНИ ИЗВЕШТАЈ СА МИШЉЕЊЕМ О УЗРОЦИМА 
ПОВРЕДЕ. 

Члан 176. 

Против решења геолошког инспектора, односно рударског инспектора 
која се доносе у складу са чланом 168. 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. 

ЧЛАН 176. 
            ПРОТИВ РЕШЕЊА ИНСПЕКТОРА МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА 
МИНИСТРУ, У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА. ЖАЛБА 
ОДЛАЖЕ ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА, ОСИМ У СЛУЧАЈУ КАДА JE НЕОПХОДНО 
ПРЕДУЗИМАЊЕ ХИТНИХ МЕРА ПРОПИСАНИМ ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИМ 
СЕ УРЕЂУЈЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР. 

У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА ИНСПЕКТОРА ВЕЋ 
ЈЕДАНПУТ БИЛА ПОНИШТЕНА, ДРУГОСТЕПЕНИ ОРГАН НЕ МОЖЕ ЈЕ ОПЕТ 
ПОНИШТИТИ И УПУТИТИ ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈИ НА ПОНОВНИ ПОСТУПАК, 
НЕГО ЋЕ САМ РЕШИТИ ОВУ УПРАВНУ СТВАР. 
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Члан 180. 

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;  

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 45);  

9) не поступи у складу са чланом 50. 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 53. став 1); 

11) не врши примењена инжењерскогеолошка-геотехничка 
истраживања за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања 
и изградње грађевинских, рударских и других објеката (члан 21. став 2);  

12) изводи геолошка истраживања без одобрења за истраживање (члан 
30. став 1. и члан 31. став 1);  

13) врши наставак геолошких истраживања без одобрења (члан 38);  

14) врши инжењерскогеолошко-геотехничка истраживања без пријаве 
радова (члан 32. став 2);  

15) врши геолошка истраживања геотермалних ресурса за потребе 
снабдевања топлотнoм енергијом породичног домаћинстава физичког лица без 
пријаве радова (члан 33. став 2);  

16) врши задржавање права на истражни простор у циљу припреме 
документације за одобрење за експлоатацију без одобрења (члан 40);  

17) врши коришћење експлоатационог простора и ресурса и/или 
резерви подземних вода и геотермалних ресурса ниске енталпије без 
одобрења (члан 58); 

18) не омогући геолошком инспектору улазак у пословне и погонске 
просторије или разгледање пројеката и планова, извештаја и друге 
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документације о стању геолошких радова или ако на други начин омета 
инспектора у вршењу инспекцијског надзора (члан 50. став 1. тачка 14). 

 

 

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА 

 

 

ЧЛАН 87. 
ПОСТУПЦИ КОЈИ СУ ЗАПОЧЕТИ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 

ЗАКОНА ОКОНЧАЋЕ СЕ ПО ПРОПИСИМА ПО КОЈИМА СУ ЗАПОЧЕТИ, ОСИМ 
АКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПИСМЕНО ТРАЖИ ПРИМЕНУ ОВОГ ЗАКОНА. 

ЗА ПОТВРДЕ О РЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА ДОНЕТЕ ПРЕ ДАНА 
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, РОК ОД ШЕСТ ГОДИНА ИЗ ЧЛАНА 36. 
ОВОГ ЗАКОНА ПОЧИЊЕ ДА ТЕЧЕ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 
ЗАКОНА, ОСИМ ПОТВРДА ДОНЕТИХ ПРЕ 1. ЈАНУАРА 2000. ГОДИНЕ. 

 
 

ЧЛАН 88. 
КОМОРА РУДАРСКИХ И ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ БИЋЕ 

ОСНОВАНА У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 
ЗАКОНА.  

МИНИСТАР ЋЕ У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ 
ОВОГ ЗАКОНА ОБРАЗОВАТИ ПРИВРЕМЕНУ УПРАВУ КОМОРЕ РУДАРСКИХ И 
ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ. 

 ПРИВРЕМЕНА УПРАВА КОМОРЕ РУДАРСКИХ И ГЕОЛОШКИХ 
ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ ЋЕ У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД ДАНА ОБРАЗОВАЊА 
ДОНЕТИ ПРЕДЛОГ СТАТУТА КОМОРЕ РУДАРСКИХ И ГЕОЛОШКИХ 
ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ И СПРОВЕСТИ ИЗБОРЕ ЗА ПРВИ САЗИВ СКУПШТИНЕ 
КОМОРЕ РУДАРСКИХ И ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ. 

КОМОРА РУДАРСКИХ И ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ, 
НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА ОД ОСНИВАЊА, 
ВЕРИФИКОВАЋЕ ЛИЦЕНЦЕ ЛИЦА СХОДНО СТЕЧЕНИМ ПРАВИМА 
ЛИЦЕНЦИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА ГЕОЛОГИЈЕ, КОЈА СУ ЛИЦЕНЦЕ СТЕКЛА 
ПРЕМА ЗАКОНУ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, 
БР. 72/09, 81/09 - ИСПРАВКА, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 
98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - ДР. ЗАКОН И 9/20). 

 
 

ЧЛАН 89. 
ДО ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 14. И ЧЛАНА 72. СТАВ 1. 

ОВОГ ЗАКОНА, СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВА ТЕХНИЧКОГ РУКОВОЂЕЊА, СТРУЧНОГ НАДЗОРА, 
ПРОЈЕКТОВАЊА И ДРУГИХ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ  
РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, 
БРОЈ 101/15 И 95/18 ‒ ДР. ЗАКОН), ПОЛАГАЋЕ СЕ ПРЕД КОМИСИЈОМ КОЈУ 
ОБРАЗУЈЕ МИНИСТАР, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ЗА КАНДИДАТЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

 
 

ЧЛАН 90. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, 

ПОСТАЈЕ НОСИЛАЦ РЕЗУЛТАТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И ПОТВРДА 

http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f68681&action=propis&path=06868101.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f69212&action=propis&path=06921201.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f76792&action=propis&path=07679201.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f80965&action=propis&path=08096501.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f91794&action=propis&path=09179401.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f94721&action=propis&path=09472101.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f95213&action=propis&path=09521301.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f98291&action=propis&path=09829101.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f106243&action=propis&path=10624301.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f106630&action=propis&path=10663001.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f138116&action=propis&path=13811601.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f142266&action=propis&path=14226601.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f142811&action=propis&path=14281101.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f148066&action=propis&path=14806601.html&domain=0&mark=false&queries=o+planiranju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
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О РЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА ИЗДАТИМ ПРЕ 1. ЈАНУАРА 2000. ГОДИНЕ, 
АКО ПО ОСНОВУ ТИХ ПОТВРДА НОСИОЦИ ПОТВРДА ИЛИ ЊИХОВИ 
СЛЕДБЕНИЦИ НИСУ ДОБИЛИ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ 
ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА И ОДОБРЕЊА ЗА 
УПОТРЕБУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА. 

 
 

ЧЛАН 91.  
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ ПОВЕРАВА 

ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ СТРУЧНУ ГЕОЛОШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. 
ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ 
ПРЕУЗИМА ОБАВЕЗУ ДА СЕ СТАРА И РАСПОЛАЖЕ ПРЕДМЕТНОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ. 

 
 

 
ЧЛАН 92.  

ПРОПИСИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ ОД 
ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.   

   
ЧЛАН 93. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, ОСИМ 
ОДРЕДАБА ЧЛАНА 14. И ЧЛАНА 72. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈЕ ПОЧИЊУ 
ДА СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА 
СНАГУ ОВОГА ЗАКОНА. 
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VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА 

 

ПРИЛОГ 2 

Кључна питања за анализу постојећег стања 

и  правилно дефинисање промене која се 

предлаже  

  

1) Који показатељи се прате у области, који су разлози због којих се ови 
показатељи прате и које су њихове вредности?  

 
Разлози за доношење овог закона о изменама и допунама Закона о 

рударству и геолошким истраживањима (у даљем тексту: Предлог закона) 
огледају се у потреби прецизирања појединих решења и ближег нормативног 
уређивања појединих питања, усклађивања са законском регулативом из 
области заштите животне средине и другим домаћим правним актима, 
усклађивање са правним актима Европске уније, увођења е-управе, односно е-
геологије и рударства, што ће допринети ефикаснијем, бржем и бољем 
обављању делатности геолошких истраживања и рударства. 
 

2) Да ли се у предметној области спроводи или се спроводио документ 
јавне политике или пропис? Представити резултате спровођења тог документа 
јавне политике или прописа и образложити због чега добијени резултати нису у 
складу са планираним вредностима. 
 

Предметну материју тренутно уређују Закон о рударству и геолошким 
истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15 и 95/18 ‒ др. закон), Закон 
о утврђивању надлежности Аутономне покрајине („Службени гласник СРС”, бр. 
99/09, 67/12 - УС и 18/20 - др. закон), Закон о електронској управи („Службени 
гласник РС”, бр. 27/2018). 
 
 Након петогодишње примене Закона о рударству и геолошким 
истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15 и 95/18 ‒ др. закон) у 
пракси, уочена је јасна потреба за изменом и допуном појединих норми, како би 
се отклонили постојећи недостаци и дефинисали проблематику геолошких 
истраживања и експлоатације минералних сировина, подземних вода и 
геотермалних ресурса на један нов, савремен и транспарентан начин уз 
увођење е-геологије и рударства уважавајући законску регулативу која 
дефинише е-пословање. 
 

Доношењем овог закона дефинише се: да су минерални ресурси 

односно минералне сировине, од стратешког значаја за Републику Србију; да су 

геолошка истраживања и експлоатација минералних сировина у јавном 

интересу; да се примењена геолошка истраживања и експлоатација урана, 

никла и кобалта врше уз претходну сагласност Владе на предлог 

Министарства; скраћење одређених процедура које се односе на издавање 

одобрења за истраживање и експлоатацију минералних сировина, подземних 

вода и геотермалних ресурса; законски основ за успостављање е-геологије и 

рударства; усклађивање са домаћом правном регулативом и регулативом 

Европске уније итд; проширење надлежности Геолошког завода Србије; 

оснивање Коморе рударских и геолошких  инжењера Србије; услови неопходни 

за добијање статуса Компетентног лица за рударство и геологију; да ако 

https://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/2020/Zakon-o-republickim-administrativnim-taksama-2020-01-08-2020.doc
https://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/2020/Zakon-o-republickim-administrativnim-taksama-2020-01-08-2020.doc
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носилац потврде о резервама и ресурсима у року од шест година од њеног 

доношења не поднесе захтев за одобрење за експлоатацију и/или 

експлоатационо поље, Република Србија истеком тог рока од шест година 

постаје носилац те потврде о резервама и ресурсима, и све документације из 

које је произашла та потврда; као и да Република Србија, даном ступања на 

снагу овог закона, постаје носилац резултата геолошких истраживања и 

потврда о резервама и ресурсима издатим пре 2000. године, ако по основу тих 

потврда носиоци потврда или њихови следбеници нису добили одобрења за 

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

употребу рударских објеката итд. 

 
3) Који су важећи прописи и документи јавних политика од значаја за 

промену која се предлаже и у чему се тај значај огледа?  
 

Није релевантно. 
 

4) Да ли су уочени проблеми у области и на кога се они односе? 
Представити узроке и последице проблема.  
 
 Уочени проблеми односе се на постојеће мањкавости у Закону о 
рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15 и 
95/18 ‒ др. закон), које се огледају у недовољно прецизно дефинисаним и 
дуготрајним процедурама издавања одобрења за геолошка истраживања и 
експлоатацију минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса, 
у непостојању одредаба које се односе на формирање е- геологије и рударства 
односно е-управе, неусаглашености закона са домаћим законодавством и 
законодавством Европске уније.  
 
 Изнети проблеми требало би да буду решени доношењем изменама и 
допунама Закона. 
 
 5) Која промена се предлаже? 
 
 Промене које се предлажу се пре свега односе на:  
 

 прецизирање да су минерални ресурси односно минералне сировине, од 

стратешког значаја за Републику Србију; да су геолошка истраживања и 

експлоатација минералних сировина у јавном интересу; да се примењена 

геолошка истраживања и експлоатација урана, никла и кобалта врше уз 

претходну сагласност Владе на предлог Министарства; то да се вредност 

ископане минералне сировине или других геолошких ресурса приликом 

извођења геолошких истраживања и/или експлоатације минералних сировина 

или других геолошких ресурса без потребних одобрења, утврђује актом Владе 

сваке друге године на основу тржишне вредности ископане минералне 

сировине или других геолошких ресурса; 

 

 измене и скраћења процедура које се односе на издавање одобрења за 

геолошка истраживања и експлоатацију минералних сировина, подземних вода 

и геотермалних ресурса, као и броја докумената која се прилажу уз захтев за 

издавање одобрења; 

 стварање законских услова за увођење е-геологије и рударства, 

усклађивање закона са домаћим и законодавством Европске уније; 
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 проширење надлежности Геолошког завода Србије у смислу: давања  

мишљења на студије оправданости и генералне пројекте за капиталне објекте 

од интереса за Републику Србију; израду Биланса минералних ресурса и 

резерви, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса; контроле 

завршних извештаја носиоца одобрења примењених геолошких истраживања и 

оцену испуњености услова за наставак истраживања, коју носиоци одобрења 

морају имати у случају подношења захтева за продужење истражног рока; да у 

оквиру одобреног истражног и/или експлоатационог поља и експлоатационог 

простора Геолошки завод Србије може несметано вршити основна геолошка 

истраживања без сагласности носиоца одобрења за примењена геолошка 

истраживања и/или експлоатационог поља и простора у циљу израде основних 

геолошких карата и специјалистичких студија за потребе државе, с тим да 

претходно обавести носиоца одобрења о планираним основним геолошким 

истраживањима и да се њима не угрожава извођење радова носиоца 

одобрења; да Министарство може Заводу уступити одређене геолошке 

информације из извештаја о резултатима геолошких истраживања и елаборате 

с тим да се према наведеним документима поступа у складу са ознаком 

„пословна тајна”; 

 дефинисање обавезе носиоца одобрења за истраживање да у случају 

негативног утицаја на постојећа изворишта при вршењу примењених геолошких 

истраживања подземних вода, истражне радове обустави и о томе обавести 

Министарство и надлежну локалну самоуправу, да конзервира бушотину 

уколико се пронађе подземна вода која се неће одмах користити, да по 

завршетку или обустављању геолошких истраживања на подручју на коме су 

обављени радови, спроведе све мере обезбеђења којима ће се трајно 

искључити наступање опасности за људе и имовину, као и за животну средину 

и да терен приведе првобитној намени и о томе обавести надлежни орган који 

је издао одобрење за геолошка истраживања, као и локалну самоуправу на 

чијој територији су изведени радови. 

 
 6) Да ли је промена заиста неопходна и у ком обиму? 
 
Оптималне промене законских одредби које смо дали кроз Предлог закона о 
изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима су 
неопходне.  
 
 7) На које циљне групе ће утицати предложена промена? Утврдити и 
представити циљне групе на које ће промена имати непосредан односно 
посредан утицај.   
 
 Предложене промене законских одредби ће пре свега утицати на 
привредна друштва, друга правна лица и предузетнике који врше геолошка 
истраживања и експлоатацију минералних сировина, подземних вода и 
геотермалних ресурса. 
 
 8) Да ли постоје важећи документи јавних политика којима би се могла 
остварити жељена промена и о којим документима се ради? 
 
 Осим закона чија измена се предлаже, не постоје други документи јавних 
политика, чијом применом би се могла остварити жељена промена. 
 
 9) Да ли је промену могуће остварити применом важећих прописа? 
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 Није. 
 
 10) Квантитативно (нумерички, статистички) представити очекиване 
трендове у предметној области, уколико се одустане од интервенције (status 
quo). 
 

1.  Изменом важећег закона додатно је прецизирано: да су минерални 

ресурси односно минералне сировине од стратешког значаја за Републику 

Србију; да су геолошка истраживања и експлоатација минералних сировина у 

јавном интересу; да се примењена геолошка истраживања и експлоатација 

урана, никла и кобалта врше уз претходну сагласност Владе на предлог 

Министарства. 

 
2.  Захтев за геолошка истраживања је у постојећем закону подразумевао 

увид у Катастар истражних и експлоатационих поља минералних сировина, 

подземних вода и геотермалних ресурса, након чега је Министарство рударства 

и енергетике упућивало допис подносиоцу захтева, (и уколико је простор 

слободан) да достави комплетну документацију у року од 90 дана. При том 

подносилац захтева је након истека од 90 дана могао поново да достави захтев 

за истраживање истог простора и тиме неоправдано задржава простор без 

намере да врши геолошка истраживања. 

 
 Изменом овог члана елиминисаће се могућност вишекратног подношења 
захтева и задржавање простора. Подносилац захтева сходно предложеним 
изменама члана је дужан да уз захтев за одобрење за геолошка истраживања 
преда комплетну документацију, што поред осталог подразумева Пројекат са 
техничком контролом, који мора бити урађен у складу са условима Завода за 
заштиту природе Србије и надлежног завода за заштиту споменика културе. 
Практично овом изменом је скраћен један корак у процесу издавања одобрења 
за геолошких истраживања, такође је смањен број документације која се 
прилаже  уз захтев, омогућено је подношење захтева у електронском облику а 
сам поступак подношења захтева је измењен тако да се одобрење издаје 
подносиоцу који први поднесе захтев са комплетном документацијом.  
 
Конкретно: 

 спровођење процедуре за доношење одобрења за геолошка 

истраживања биће скраћена са садашњих, у просеку 150 дана, на 15 дана, 

уколико је документација комплетна; 

 биће смањен број докумената који подносилац захтева треба да 

достави Министарству за најмање два документа. 

 
3. Изменом важећег закона ствара се законски услови за увођење е-

геологије и рударства чиме се повећава ефикасност у спровођењу 

административних поступака, односно подизања квалитета пружања јавних 

услуга и остварења циљева дигитализације административних поступака. 

 
4. Допуном важећег закона проширена је надлежност Геолошког завода 

Србије у смислу: давања  мишљења на студије оправданости и генералне 

пројекте за капиталне објекте од интереса за Републику Србију; израде 

Биланса ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и 

геотермалних ресурса; контроле завршних извештаја носиоца одобрења 
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примењених геолошких истраживања и оцену испуњености услова за наставак 

истраживања; да у оквиру одобреног истражног и/или експлоатационог поља и 

експлоатационог простора Геолошки завод Србије може несметано вршити 

основна геолошка истраживања; да Министарство може Заводу уступити 

одређене геолошке информације из извештаја и елабората. 

 
 Геолошки завод Србије је образован као посебна организација која 
обавља основна геолошка истраживања од јавног интереса за Републику 
Србију и финансира се из буџета Републике Србије. Имајући у виду кадровске 
капацитете са којима располаже ова институција указала се потреба да се 
Заводу прошире надлежности. 
 
 11) Какво је искуство у остваривању оваквих промена у поређењу са 
искуством других држава, односно локалних самоуправа (ако је реч о јавној 
политици или акту локалне самоуправе)? 
 
 Начин издавања одобрења за истраживање и експлоатацију минералних 
сировина у највећем броју држава у окружењу је путем давања концесија и 
разликује се од начина које се тренутно спроводи у Републици Србији. 
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ПРИЛОГ 3 
 
 

Утврђивање општих и посебних циљева 
 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким 
истраживањима  
 
Општи циљ: Ефикасно управљање минералним и другим геолошким 
ресурсима Републике Србије  
 

Мере којима се доприноси остварење циља: доношење Закона о 
изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима. 
 

Очекивани резултат: повећање инвестиција у геолошка истраживања и 
рударство, пораст  производње у сектору рударства и повећање учешћа 
рударског сектора у БДП-у Републике Србије. 
 

Индикатор: повећање утврђених и оверених ресурса и резерви 
минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса;  

Индикатор: индекс  производње у сектору рударства (индекси 
производње); 

Индикатор: учешће сектора рударства у БДП-у у % - годишње; 
Индикатор: приходи буџета Републике Србије по основу накнаде за 

коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса. 
 

 
Посебни циљеви 
 

1. Одрживо управљање стратешким минералним ресурсима и 

заштита економских интереса Републике Србије 

 
 Мере којима се доприноси остварење циља: Законом је дефинисано да: 
су минерални ресурси односно минералне сировине,  од стратешког значаја за 
Републику Србију; да су геолошка истраживања и експлоатација минералних 
сировина у јавном интересу; да се примењена геолошка истраживања и 
експлоатација урана, никла и кобалта врше уз претходну сагласност Владе 
Републике Србије на предлог Министарства;  

  
 Очекивани резултат: повећање утврђених и оверених ресурса и резерви 

стратешких минералних сировина. 
 Индикатор 1: број решења о утврђеним и овереним ресурсима и 

резервама стратешких минералних сировина; 
 Индикатор 2: број нових експлоатационих поља стратешких минералних 

сировина. 
 
 Мере којима се доприноси остварење циља: додатно прецизирање 
услова и поступака који регулишу издавања одобрења за истраживања и 
експлоатација урана, никла и кобалта, која се врше уз претходну сагласност 
Владе на предлог Министарства.  
 

Очекивани резултат: повећање ресурса и резерви урана, никла и кобалта.  
 Индикатор 1: број решења о утврђеним и овереним ресурсима и 

резервама урана, никла и кобалта;  
 Индикатор 2: број нових експлоатационих поља урана, никла и кобалта. 
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2. Увођење е рударства и геологије  

  
 Мере којима се доприноси остварење циља: поједностављење и 
скраћење процедура за добијање одобрења за геолошка истраживања и 
експлоатацију минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса. 

 
Очекивани резултат: повећан број позитивно решених захтева за 

добијање одобрења за геолошка истраживања и експлоатацију.  
          
         Индикатор: смањен број дана потребних за доношење одобрења са 150 
на 15 дана; 
 Индикатор: повећан број истражних поља; 
         Индикатор: повећан број експлоатационих поља;  

Индикатор: број дигитализованих административних поступака у години. 
 

3. Одрживо коришћење минералних сировина, подземних вода и 

геотермалних ресурса и спречавање нелегалне експлоатације 

 
 Мера којима се доприноси остварење циља: Уколико дође до 
истраживања и експлоатације минералне сировине или других геолошких 
ресурса без потребних одобрења које издаје надлежно министарство, актом 
Владе ће се сваке две године, утврдити вредност ископане минералне 
сировине или других геолошких ресурса, у циљу надокнаде штете која треба да 
се плати у корист буџета Републике Србије, односно буџета АП Војводине ако 
се нелегалне радње раде на њеној територији. Одређено је  да привредно 
друштво, односно друго правно лице и предузетник који врши геолошка 
истраживања и експлоатација минералних сировина без потребних одобрења, 
надокнади штету власнику за заузето земљиште, а Републици Србији, односно 
Аутономној покрајини, плати троструку тржишну вредност ископане минералне 
сировине или другог геолошког ресурса и да изврши санацију и рекултивацију 
земљишта на којем је обављало истраживање и/или експлоатацију минералне 
сировине или другог геолошког ресурса. 
 
 
 Очекивани резултат: пословање привредних друштва, других правних 
лица и предузетника у складу са Законом о рударству и геолошким 
истраживањима и елиминација нелегалне експлоатације. 
  
   Индикатор: донет пропис. 
 
Мера којима се доприноси остварење циља: дефинисана је обавезе носиоца 
одобрења за истраживање да у случају негативног утицаја на постојећа 
изворишта при вршењу примењених геолошких истраживања подземних вода, 
истражне радове обустави и о томе обавести Министарство и надлежну 
локалну самоуправу, да конзервира бушотину уколико се пронађе подземна 
вода која се неће одмах користити, да по завршетку или обустављању 
геолошких истраживања на подручју на коме су обављени радови, спроведе 
све мере обезбеђења којима ће се трајно искључити наступање опасности за 
људе и имовину, као и за животну средину и да терен приведе првобитној 
намени и о томе обавести надлежни орган који је издао одобрење за геолошка 
истраживања, као и локалну самоуправу на чијој територији су изведени 
радови. 
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 Очекивани резултат: смањење негативног утицаја хидоргеолошких 
истраживања на постојећа изворишта за која су спроведене радње везано за 
одобрење за истраживање и коришћење подземних вода и геотермалних 
ресурса као и смањење негативног утицаја геолошких истраживања на животну 
средину. 
 Индикатор 1: број обустављених истражних радњи који утиче на 
постојећа изворишта; 
 Индикатор 2: број конзервираних хидрогеолошких бушотина; 
 Индикатор 3: број спроведених мера у циљу рекултивације терена и 
заштите животне средине. 
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ПРИЛОГ 4:  
 
Кључна питања за идентификовање опција јавних 
политика  
 

1) Које релевантне опције (алтернативне мере, односно групе мера) 

за остварење циља су узете у разматрање? Да ли је разматрана „status quo” 

опција?   

 
„Status quo” опција није разматрана, будући да се њоме не би могао постићи 

циљ због кога се мења закон.  
 

2) Да ли су, поред регулаторних мера, идентификоване и друге 

опције за постизање жељене промене и анализирани њихови потенцијални 

ефекти?   

 
Осим измена закона, нема других опција за постизање жељене промене. 

 

3) Да ли су, поред рестриктивних мера (забране, ограничења, 

санкције и слично) испитане и подстицајне мере за постизање посебног циља?   

 
Изменом закона је предвиђено плаћање накнаде за нелегалну 

експлоатацију. Наиме, одређено је да привредно друштво, односно друго 
правно лице и предузетник који врши геолошка истраживања и експлоатација 
минералних сировина без потребних одобрења, надокнади штету власнику за 
заузето земљиште, а Републици Србији, односно Аутономној покрајини, плати 
троструку тржишну вредност ископане минералне сировине или другог 
геолошког ресурса и да изврши санацију и рекултивацију земљишта на којем је 
обављало истраживање и/или експлоатацију минералне сировине или другог 
геолошког ресурса; актом Владе ће се сваке две године, утврдити вредност 
ископане минералне сировине или другог геолошког ресурса. 
 

Измене закона нису предвиђене подстицајне мере  
 

4) Да ли су у оквиру разматраних опција идентификоване 

институционално  управљачко организационе мере које је неопходно 

спровести да би се постигли посебни циљеви?  

 
Нису идентификоване промене у успостављеној институционалној 

управљачкој организацији.  
 

5) Да ли се промена може постићи кроз спровођење информативно-

едукативних мера?  

 
Не може, јер с ради о промени која захтева регулисање прописом на нивоу 

закона који ће претпоставити правни основ за доношење подзаконског акта. 
 

6) Да ли циљне групе и друге заинтересоване стране из цивилног и 

приватног сектора могу да буду укључене у процес спровођења јавне политике, 

односно прописа или се проблем може решити искључиво интервенцијом 

јавног сектора?   

На основу члана 77. Закона о државној управи, као и чл. 32, 34. и 41. Закона 

о планском систему Републике Србије, Министарство рударства и енергетике је 
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обавестило јавност да отпочиње са израдом Закона о изменама и допунама 

Закона о рударству и геолошким истраживањима и да с тим у вези, 

Министарство објављује полазне основе за израду Нацрта закона о изменама и 

допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима. У обавештењу је 

наведени опис проблема који овај закон треба да реши и његових узрок као и 

циљеви који се доношењем овог закона постижу. Обавештење се налазило на 

званичном сајту Министарства рударства и енергетике. 

 

Програм јавне расправе 

 

На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, 

бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 

и 8/19 – др. пропис), a на предлог Министарства рударства и енергетике, Одбор 

за привреду и финансије je одредио Програм јавне расправе о тексту Нацрта 

закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима.  

 

Радна група за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о 

рударству и геолошким истраживањима 

 

Решењем Министарства рударства и енергетике број: 011-00-169/2020-02 

од 11. децембра 2020. године са допуном од 29. децембра 2020. године, 

образована је Радна група за израду Нацрта закона о изменама и допунама 

Закона о рударству и геолошким истраживањима. Задатак Радне групе је да 

припреми текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о рударству и 

геолошким истраживањима, којим би се регулисало обављање делатности 

геолошких истраживања и рударства, тако  да се процес издавања одобрења 

из области геолошких истраживања и рударства учини ефикаснијим, бржим, 

јефтинијим и транспарентним као и да се поставе основе за потпуно 

усклађивање са прописима Европске уније. 

 

Обавештење изради Закона о изменама и допунама Закона о рударству и 

геолошким истраживањима 

Обавештење изради Закона о изменама и допунама Закона о рударству и 

геолошким истраживањима и полазним основама за израду Нацрта закона су 

објављене сајту Министарства. Заинтересовану јавност је Министарство 

позвало да достави писане предлоге и сугестије у вези са уређивањем 

наведених области које ће бити предмет уређивања Нацртом закона у 

временском периоду од 14. јануара 2020. до 20. јануара 2020. године на имејл 

адресу: mihailo.milosevic@mre.gov.rs. 

 

 

 

Обавештење о Јавној расправи 

 

Обавештење о Јавној расправи је дана 14. јануара 2021. године 
објављено на сајту Министарства рударства о енергетике, у делу ОГЛАСНА 
ТАБЛА. Јавна расправа  се одржала у периоду од 21. јануара до 9. фебруара 
2021. године. 

mailto:mihailo.milosevic@mre.gov.rs
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У току јавне расправе, дана 1. фебруара 2021. године у Привредној 

комори Србије, организована је презентација и стручна расправа о Нацрту 
закона, а која се одржала путем видео технологије. Сви заинтересовани су 
имали прилику да прате презентацију и да учествују у расправи. 
 

Осим наведене презентације, Министарство рударства и енергетике је 
одржало низ састанака са члановима Радне групе за израду Нацрта закона о 
изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима, а све у 
складу са прописаним мерама Владe за сузбијање епидемије изазване 
болешћу COVID-19. 
 

Учесници у јавној расправи су представници државних органа и 
организација, јавних служби, привредних субјеката који врше геолошка 
истраживања и/или експлоатацију минералних сировина, научна и стручна 
јавност, удружења из области геологије и рударства и заинтересовани грађани. 
 

Добијен је велики број сугестија на Нацрт закона о изменама и допунама 
Закона о рударству и геолошким истраживањима и то од Институт за 
водопривреду „Јарослав Черни” АД, Институт за рударство и металургију Бор, 
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Геолошки завод Србије, 
Геолошко рударска асоцијација Србије- ГРАС, Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај, Нови Сад, Рударски институт д.о.о. 
Београд, Привредна комора Србије, НИС Србија, Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије”, Огранак ТЕ-КО Костолац, Српско геолошко друштво, 
Karanović & Partners, привредно друштво Mineco Plus d.o.o, привредно друштво 
Avala resources, Канадско-Српско пословно удружење, Serbia Zijin Copper d.o.o. 
Bor, Geostim d.o.o. Beograd, Гео Инжењеринг БГП д.о.о, привредно друштво 
Геосфера д.о.о. Београд, привредно друштво Geco-inženjering d.o.o, Туристичка 
организација Кучево, Сават страних инвеститора, Геомеханика д.о.о. Београд, 
ЦЕКОР- Центар за екологију и одрживи развој, Удружење инжењера у 
рударству, КОРС – Коалиција за одрживо рударство у Србији, Коалиција 27, 
привредно друштво Rio Sava Exploration d.o.o. Beograd, Национална алијанса за 
локални економски развој (НАЛЕД), као и друга заинтересована јавност.   
 

Прихваћене су примедбе које се тичу допуне одређених појмова у члану 
3. Закона; да су геолошка истраживања и експлоатација минералних сировина 
су у јавном интересу; да се повећа износ који се прописује у случају нелегалне 
експлоатације; да приликом подношења захтева за одобрење та примењена 
геолошка истраживања подносилац уз остали документацију подноси као 
средство обезбеђења- писмо о намерама банке или друштва из групације у 
оквиру које послује подносилац захтева, да ће за његове обавезе издати 
банкарску гаранцију или корпоративну гаранцију у року до 30 дана од дана 
добијања решења за истраживање металичних минералних сировина, литијума 
и бора, или изјава друштва да ће у истом року доставити меницу; да за сваки 
поднети захтев, у регистар захтева се уписује заводни број захтева, датум, час 
и минут када је захтев поднет, а у потврди издатој подносиоцу захтева уноси се 
заводни број захтева као и датум, сат и минут подношења захтева; да се не 
скраћују истражни рокови као и рокови који се тичу задржавања истражног 
права, да се не прописују најмање површине на којој се може вршити 
примењена геолошка истраживања металичних минералних сировина и 
подземних вода;  да се дозволи да у оквиру одобреног истражног и/или 
експлоатационог поља и експлоатационог простора Геолошки завод Србије 
може несметано вршити основна геолошка истраживања, с тим да претходно 
обавести носиоца одобрења о планираним основним геолошким 
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истраживањима и да се њима не угрожава извођење радова носиоца 
одобрења; да се избрише период од три године након  престанка примењених 
геолошких истраживања, када  Република Србија може користити резултате 
истих истраживања под посебним условима; да се заснива се законска 
службеност на парцелама планираним за геолошка истраживања када није 
познат власник земљишта или је недоступан под посебним условима; да се 
разврставање ресурса и резерви минералних сировина врши у складу са 
актуелном верзијом паневропског кодекса за извештавање резултата 
истраживања минералних ресурса и резерви (PERC); да Геолошки завод 
Србије израђује Биланс минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви 
подземних вода и геотермалних ресурса; да се не брише одредба која 
предвиђа могућност одрешивања заштитног простор око експлоатационог 
поља; да се пропише да се Упрошћени рударски пројекат израђује за извођење 
припремних радова; да одобрење за Употребу рударских објеката за 
експлоатацију нафте и гаса садржи списак рударских објеката изграђених 
према рударском пројекту са наведеним катастарским парцелама на којима је 
планирана изградња тих објеката; да се Лиценце за физичка лица у области 
вршења геолошких истраживања и у области рударства ажурирају односно 
поново утврде врсте лиценци; да се пропише да од износа од накнаде за 
коришћење минералних сировина а који се користи у складу са годишњим 
програмом, 8% припада Геолошком заводу Србије за потребе финансирања 
додатних надлежности као и надлежности утврђених овим законом. 
 

Што се тиче сугестије и предлога који нису прихваћени најчешћи је 
разлог тај што предлагач није изнео јасно конципиран предлог са 
образложењем већ су предлози били у форми идеје без сагледавања ширих 
последица која идеја носи са собом. Нису прихваћене следећи предлози који 
предвиђају да 1) Предлог: Носилац експлоатације минералних сировина дужан 
је да у случају откривања нових рудних тела или минералних сировина, 
односно лежишта у случају нафте и гаса, као и након истека временског 
периода од 5г од претходног Елабората о ресурсима и резервама исти 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. Одговор: Не 
прихвата се, овим законом се не спречавају привредна друштва да оверавају 
резерве када изврше доистраживање, што је и њихова обавеза у случају да се 
тиме повећава сировинска база и кад год се за то укаже потреба, па стога нема 
потребе стављати као обавезу оверу резерви на сваких пет година. 2) Предлог: 
Уз набројане руде дописати и концентрате тих руда. Одговор: Одбија се. У 
Републици Србији нема довољно капацитета прераде метала, сем бакра, па је 
стога нерационално компаније условљавати на нешто што није исплативо уз 
количину руде која је билансирана. 3) Предлог: У свим ставовима треба 
брисати лиценце било да се ради о предузећима или о привредним друштвима. 
Одговор: Одбија се. Имајући у виду да се уводи Паневропски кодекс за 
извештавање резултата истраживања минералних ресурса и резерви (PERC), 
неопходно је увести компетентна лица, што је овим законом и учињено. 4) 
Предлог: „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…”, брисати остатак текста уколико је могућа корекција става – 
„јавним саобраћајницама и другим објектима који могу бити од утицаја на 
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будућу експлоатацију, као што су: трафо-станице, далеководи, гасоводи, 
изворишта вода и објекти водоснабдевања, објекти геонаслеђа, верски објекти 
и сл.” Одговор: Одбија се. Имајући у виду да се ради о одвојеном поступку од 
одобрења за истраживање, као и да је могуће да је од тренутка почетка 
истраживања могло да дође до одређених промена неопходно је да се 
приликом подношења документације за добијање одобрења за задржавање 
права на истраживање. 5) Предлог: Компетентно лице геолошке струке је 
стручно физичко лице геолошке струке са одговарајућом лиценцом, које даје 
мишљење и издаје решења за геолошке и рударске пројекте за различите 
намене и учествује у изради планске и стратешке документације (акционаре, 
брокере и инвестиционе аналитичаре, вeбсајтове, информација за медије) и 
/или друге потребе. Одговор: Одбија се. Улога и делатност обављања 
делокруга посла компетентног лица није издавање решења за геолошке и 
рударске пројекте већ да је њихова улога да израђује и потписује Извештаје о 
резултатима истраживања минералних сировина, што ће бити дефинисано 
Правилником. 6) Предлог: 5) Извештај о процени штете настале приликом 
извођења истражних радњи. Одговор: Одбија се. Овај члан се односи на 
истраживање природно грађевински камен чија ће се експлоатација само 
употребом традиционалних ручних алата, па ће се тиме и истраживање 
изводити у складу са тим неконвенционалним методама. 7) Предлог: Рударски 
пројекти урађени у иностранству морају бити усаглашени у свему према 
домаћој законској регулативи и подлежу техничкој контроли у складу са овим 
законом, на српском језику. Одговор: Ово је већ имплементирано у Закон кроз 
досадашње одреднице члана 100. Да документација мора бити на српском 
језику. 8) Предлог: Главни пројектант у области површинске инфраструктуре 
нафтно гасних објеката је стручно лице одговарајуће техничко-технолошке 
струке са овлашћењем и одговарајућом лиценцом и које је одговорно за 
техничка решења дата у пројекту и за усклађеност посебних делова пројекта, а 
које је решењем одговорног лица пројектне организације именовано да 
руководи израдом пројекта. Одговор: Ово се не може прихватити јер Главни 
пројектант у складу са дефиницијом из овог закона, може бити искључиво 
рударски инжењер. 9) Предлог: Носилац експлоатације и носилац 
истраживања је дужан да о почетку извођења радова извести орган који је 
издао решење, рударског инспектора и надлежни орган јединице локалне 
самоуправе и надлежну установу заштите споменика културе на чијој 
територији ће изводити рударске радове најкасније 15 дана пре почетка 
извођења радова. Одговор: Пријава радова је у надлежности инспекције. 
Обавештењем које инвеститор доставља инспекцији уједно је обавештење 
органу у чијем се саставу налази инспекција. Треба имати у виду са с обзиром 
да је у питању израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о 
геолошким истраживањима, Министарство је било и ограничено бројем измена 
важећег Закона о рударству и геолошким истраживањима. 
 

7) Да ли постоје расположиви, односно потенцијални ресурси за 

спровођење идентификованих опција?  

 
Изменама и допунама важећег закона нису предвиђене нове процедуре, 

већ се постојеће скраћују и упрошћавају уз увођење дигитализације 
административних поступака односно увођења е-геологије и рударства. У 
циљу ефикаснијег спровођења административних поступака, потребно је 
попунити упражњена радна места која су предвиђена систематизацијом.  
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8) Која опција је изабрана за спровођење и на основу чега је 

процењено да ће се том опцијом постићи жељена промена и остварење 

утврђених циљева?  

 
Изабрана је опција измена и допуна важећег закона, будући да је на 

основу проблема насталих у пракси примене постојећег закона, утврђено да ће 
се једино тиме постићи жељени циљеви.  
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ПРИЛОГ 5:  
Кључна питања за анализу финансијских ефеката 

 
 

1) Какве ће ефекте изабранa опцијa имати на јавне приходе и расходе 

у средњем и дугом року?  

 
Повећаће се улагања у геолошка истраживања. Поред тога, увећаће се 
приходи буџета по основу накнаде за коришћење минералних сировина и 
геотермалних ресурса, који ће по кључу дефинисаном у члану 160. Закона бити 
распоређени за потребе заштите животне средине и јединица локалне 
самоуправе. 

  

2) Да ли је финансијске ресурсе за спровођење изабране опције 

потребно обезбедити у буџету, или из других извора финансирања и којих?  

 
За спровођење овог Закона није потребно обезбедити додатна средства у 
буџету Републике Србије. Средства за делатности које врши Геолошки завод 
Србије већ су обезбеђена на разделу Геолошког завода Србије.  

 

3) Како ће спровођење изабране опције утицати на  међународне 

финансијске обавезе?   

 
Нема утицаја на међународне финансијске обавезе.  
 

4) Колики су процењени трошкови увођења промена који проистичу из 

спровођења изабране опције (оснивање нових институција, реструктурирање 

постојећих институција и обука државних службеника) исказани у категоријама 

капиталних трошкова, текућих трошкова и зарада?   

 
Није предвиђено оснивање нових институција и реструктурирање 

постојећих институција.  
Потребна је обука државних службеника за спровођење дигиталних 

поступака односно увођења е рударства и геологије. Поред тога, у циљу 
ефикаснијег спровођења административних поступака, биће потребно 
попунити упражњена радна места која су предвиђена систематизацијом. 

 

5) Да ли је могуће финансирати расходе изабране опције кроз 

редистрибуцију постојећих средстава?   

 
/  
 

6) Какви ће бити ефекти спровођења изабране опције на расходе 

других институција?   

 
Неће бити расхода у другим институцијама.  
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ПРИЛОГ 6:  

  
Кључна питања за анализу економских ефеката  

 
 

1) Које трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће изабрана 

опција проузроковати привреди, појединој грани, односно одређеној категорији 

привредних субјеката?  

 
Изменама Закона неће бити нових трошкова за привредне субјекте.  
 
Што се користи тиче, она се огледа у томе да ће се убрзати издавање 

одобрења за истраживање минералних сировина, подземних вода и 
геотермалних ресурса, тиме што ће се укинути један корак у оквиру постојеће 
процедуре, смањиће се број потребних докумената који се достављају уз 
захтев, омогућиће се електронско подношење захтева, што ће бити велика 
уштеда у времену и новцу за сва  привредна друштва, друга правна лица и 
предузетнике који подносе захтеве за истраживање. Број дана потребних за 
доношење одобрења ће бити смањен са 150 на 15. 

  

2) Да ли изабрана опција утиче на конкурентност привредних субјеката 

на домаћем и иностраном тржишту (укључујући и ефекте на конкурентност 

цена) и на који начин?  

 
Не  
 

3) Да ли изабране опције утичу на услове конкуренције и на који 

начин?  

 
Увођењем предложених мера допринеће се сигурнијем пословању 

привредних субјеката са уредно дефинисаним односом у истраживању и 
експлоатацији минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса, 
као и сузбијању нелојалне конкуренције путем спречавања нелегалне 
експлоатације. 

 

4) Да ли изабрана опција утиче на трансфер технологије и/или 

примену техничко-технолошких, организационих и пословних иновација и на 

који начин? 

  
Закон о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима, предвиђа основ за усвајање подзаконског акта који ће у 
потпуности уредити е - геологију и рударство. Ова измена се ослања на Закон 
о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од 
поверења у електронском пословању („Службени гласник РС”, број 94/17). 
  

5) Да ли изабрана опција утиче на друштвено богатство и његову 

расподелу и на који начин?  

 
/  
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6) Какве ће ефекте изабрана опција имати на квалитет и статус радне 

снаге (права, обавезе и одговорности), као и права, обавезе и одговорности 

послодаваца? 

 
/ 
 

ПРИЛОГ 7:  
  

Кључна питања за анализу ефеката на друштво 
 
  

1) Колике трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће 

изабрана опција проузроковати грађанима?  

 
 Изменом закона неће бити додатних трошкова.  
 
 Што се користи тиче, она се огледа у томе да ће се убрзати издавање 
одобрења за истраживање минералних сировина, подземних вода и 
геотермалних ресурса, тиме што ће се укинути један корак у оквиру постојеће 
процедуре, смањиће се број потребних докумената који се достављају уз 
захтев, омогућиће се електронско подношење захтева, што ће бити велика 
уштеда у времену и новцу за сва  привредна друштва, друга правна лица и 
предузетнике који подносе захтеве за истраживање. Смањење трошкова за 
подношење захтева за геолошка истраживања се предвиђа у просеку за 
30.000,00 динара 
 
 Изменом члана 160. Закона, средства остварена од накнаде за 
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, која су приход 
јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, 
користиће 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. 

 

2) Да ли ће ефекти реализације изабране опције штетно утицати на 

неку специфичну групу популације и да ли ће то негативно утицати на успешно 

спровођење те опције, као и које мере треба предузети да би се ови ризици 

свели на минимум?  

Не.   
 

3) На које друштвене групе, а посебно на које осетљиве друштвене 

групе, би утицале мере изабранe опцијe и како би се тај утицај огледао (пре 

свега на сиромашне  и социјално искључене појединце и групе, као што су 

особе са инвалидитетом, деца, млади, жене, старији преко 65 година, 

припадници ромске националне мањине, необразовани, незапослени, избегла 

и интерно расељена лица и становништво руралних средина и друге осетљиве 

друштвене групе)?  

 
 Нема утицаја на друштвене групе. 

 

4) Да ли би и на који начин изабранa опцијa утицалa на тржиште 

рада и запошљавање, као и на услове за рад (нпр, промене у стопама 
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запослености, отпуштање технолошких вишкова, укинута или новоформирана 

радна места, постојећа права и обавезе радника, потребе за 

преквалификацијама или додатним обукама које намеће тржиште рада, родну 

равноправност, рањиве групе и облике њиховог запошљавања и слично)?  

 
 Сам циљ доношења Закона о изменама и допунама Закона о рударству и 
геолошким истраживањима је да се поступци издавања одобрења из оквира 
надлежности Министарства додатно буди ефикаснији што је предуслов на 
додатне инвестиције у сектор рударства. Улагање у истраживање а касније и 
оришћење минералних сировина директно али и индиректно утиче на велики 
део привреде Републике Србије. 

 

5) Да ли изабране опције омогућавају равноправан третман, или 

доводе до директне или индиректне дискриминације различитих категорија 

лица (нпр, на основу националне припадности, етничког порекла, језика, пола, 

родног идентитета, инвалидитета, старосне доби, сексуалне оријентације, 

брачног статуса или других личних својстава)?  

 
 Услови и начин вршења геолошких истраживања и експлоатације 
минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса које дефинише 
закон су једнаки за све.  

 

6) Да ли би изабрана опција могла да утиче на цене роба и услуга и 

животни стандард становништва, на који начин и у којем обиму?   

 
 Крајњи циљ доношења Закона о изменама и допунама Закона о 
рударству и геолошким истраживањима као и свих других аката али и мера 
која спроводи Влада Републике Србије је подизање животног стандарда 
становништва. Сматрамо да је ово добар корак у том правцу. 

 

7) Да ли би се реализацијом изабраних опција позитивно утицало 

на промену социјалне ситуације у неком одређеном региону или округу и на 

који начин?  

 
Не 
 

8) Да ли би се реализацијом изабране опције утицало на промене у 

финансирању, квалитету или доступности система социјалне заштите, 

здравственог система или система образовања, посебно у смислу једнаког 

приступа услугама и правима за осетљиве групе и на који начин?  

 НЕ 
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ПРИЛОГ 8: 
  

Кључна питања за анализу ефеката на животну средину  
 

1) Да ли изабрана опција утиче и у којем обиму утиче на животну 

средину, укључујући ефекте на квалитет воде, ваздуха и земљишта, квалитет 

хране, урбану екологију и управљање отпадом, сировине, енергетску 

ефикасност и обновљиве изворе енергије?  

  
 Изменом закона постижу се позитивни ефекти тиме што се прецизније 
дефинишу обавезе носиоца одобрења за истраживање да се по завршетку или 
обустављању геолошких истраживања на подручју на коме су обављени 
радови, спроведе све мере обезбеђења којима ће се трајно искључити 
наступање опасности за људе и имовину, као и за животну средину и да терен 
приведе одређеној намени. 
 
 Изменом члана 160. важећег закона, од средстaва накнаде за 
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, која припадају 
буџету Републике Србије, 35% ће се користити 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, као и планом рада Геолошког завода Србије. Део средстава тачније 
8%, из издвојене суме од 35% која ће се користити у складу са годишњим 
програмом ради подстицања развоја рударства и спречавања и отклањања 
штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина, 
предвиђено је за Геолошки завод Србије узимајући у обзир проширење 
надлежности које је Завод добио кроз овај закон.  

 

2) Да ли изабрана опција утиче на квалитет и структуру екосистема, 

укључујући и интегритет и биодиверзитет екосистема, као и флору и фауну?  

 
 Не у већој мери него што је било до доношења овог закона. 
Напомињемо да је у закону дефинисано да сваки пројекат геолошких 
истраживања мора садржати услове Завода за заштиту природе Србије и 
услове надлежног завода за заштиту споменика културе, како би се спречио 
или свео на најмању могућу меру негативан утицај истражних радова на 
животну средину. Приликом реализације радова на терену извођач радова је у 
обавези да поштује услове које је дефинисао и један и други завод. У процесу 
добијања одобрења за експлоатацију неопходни део документације је и 
сагласност Министарства заштите животне средине на Студију о процени 
утицаја експлоатације на животну средину, где се јасно прецизирају услови и 
мере под којима се мора вршити експлоатација да не би дошло до негативног 
утицаја експлоатације на живот и здравље људи као и животне средине. 

 

3) Да ли изабрана опција утиче на здравље људи?  

 
Не 
  

4) Да ли изабрана опција представља ризик по животну средину и 

здравље људи и да ли се допунским мерама може утицати на смањење тих 

ризика?  
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 Не. Потпуно супротно од тога. Овим законом је дефинисано да ако се 
покрене поступак стечаја или ликвидације носиоца одобрења за извођење 
рударских радова, а које није извршило санацију и рекултивацију деградираног 
земљишта, трошкови санације подмирују се из стечајне, односно ликвидационе 
масе. Овакво решење је потпуно у складу са тежњама ка очувању животне 
средине што је приоритет и што нема алтернативу у поступку издавања 
одобрења из надлежности Министарства рударства и енергетике али и Владе 
Републике Србије. 

 

5) Да ли изабрана опција утиче на заштиту и коришћење земљишта у 

складу са прописима који уређују предметну област?  

 
 Утиче искључиво на могућност коришћења земљишта у сврху 
истраживања и експлоатације.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 9: 
  

Кључна питања за анализу управљачких ефеката  
 

1) Да ли се изабраном опцијом уводе организационе, управљачке или 

институционалне промене и које су то промене?   

 
Изабраном опцијом се не уводе организационе, управљачке или 

институционалне промене.  
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2) Да ли постојећа јавна управа има капацитет за спровођење изабране 

опције (укључујући и квалитет и квантитет расположивих капацитета) и да ли је 

потребно предузети одређене мере за побољшање тих капацитета?    

 
 Имајући у виду да изменама закона нису предвиђене нове процедуре, 
већ се постојеће скраћују и дигитализују, довољни ресурси су они који су 
дефинисани систематизацијом радних места у надлежном министарству. 
Попуњавањем тих радних места предложене промене ће бити спроведене. 
 
 Изменама које су предвиђене у овом закону, Геолошки завод ће 
проширити своју надлежност на давање мишљења на студије оправданости и 
генералне пројекте за капиталне објекте од интереса за Републику Србију, који 
се изграђују у складу са посебним прописима из области планирања и 
изградње, израду Биланса резерви и ресурса минералних сировина, 
подземних вода и геотермалних ресурса, контроле завршних извештаја који 
достављају носиоци одобрења итд. 

 

3) Да ли је за реализацију изабране опције било потребно извршити 

реструктурирање постојећег државног органа, односно другог субјекта јавног 

сектора (нпр. проширење, укидање, промене функција/хијерархије, унапређење 

техничких и људских капацитета и сл.) и у којем  временском периоду је то 

потребно спровести ?  

 
Није потребно извршити реструктурирање постојећег државног органа, 

односно другог субјекта јавног сектора.  
 

4) Да ли је изабрана опција у сагласности са важећим прописима, 

међународним споразумима и усвојеним документима јавних политика?  

 
Да 
 

5) Да ли изабрана опција утиче на владавину права и безбедност?  

 
Не 
 

6) Да ли изабрана опција утиче на одговорност и транспарентност рада 

јавне управе и на који начин?  

 
Сви поступци предвиђени законом су транспарентни јер предвиђају 

инструменте заштите права свих странака у поступку и не предвиђају се 
процедуре које би биле нетранспарентне, поготову ако се узме у обзир 
дигитализација административних поступака односно увођење е рударства и 
геологије што ће додатно допринети да сви поступци буду још 
транспарентнији. 

 

7) Које додатне мере треба спровести и колико времена ће бити 

потребно да се спроведе изабрана опција и обезбеди њено касније доследно 

спровођење, односно њена одрживост?   

 
Преглед подзаконских прописа које треба донети на основу овог закона 
1) Уредба којим се утврђује тржишна вредност ископане минералне 

сировине или других геолошких ресурса услед нелегалне експлоатације. 
Доноси се сваке друге године и предвиђена је чланом 5. овог закона; 
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2) Правилник којим се ближе прописује начин подношења захтева, 
поднесака и друге документације, електронским путем у вези са применом 
одредби овог закона. Предвиђен чланом 6. овог закона; 

3) Правилник којим се  ближе прописује садржина и форма дневника 
стручног надзора. Предвиђен чланом 18. овог закона; 

4) Правилник којим се ближе  прописују услове и начин рада комисије за 
утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина, ресурса и 
резерви подземних вода и/или геотермалних ресурса. Предвиђен чланом 37. 
овог закона. 
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ПРИЛОГ 10: 

  
 

Кључна питања за анализу ризика  
 
 

1) Да ли је за спровођење изабране опције обезбеђена подршка свих 

кључних заинтересованих страна и циљних група? Да ли је спровођење 

изабране опције приоритет за доносиоце одлука у наредном периоду (Народну 

скупштину, Владу, државне органе и слично)?  

 
Обезбеђена је подршка свих кључних заинтересованих страна и циљних 

група. 
  

2) Да ли су обезбеђена финансијска средства за спровођење изабране 

опције? Да ли је за спровођење изабране опције обезбеђено довољно времена 

за спровођење поступка јавне набавке уколико је она потребна?  

 
Нису потребна додатна средства, као ни јавне набавке.  
  

3) Да ли постоји још неки ризик за спровођење изабране опције?  

 
 Нису уочени ризици.  
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа – Влада   
    Обрађивач – Министарство рударства и енергетике 
 
2. Назив прописа 
    Предлог закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким 
истраживањима  
    Draft of the Law on Amendements and Supplements 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): 
 
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину 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. ст. 2 и 
3. 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 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 чл.100, 109. и 111. важи 
општи року за усклађивање сагласно члану 72. ССП. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 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 овог закона 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, 
  

Испуњава у потпуности  
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4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске 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 усклађен” 
 
- 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, 

„потпуно усклађен” 
 
- Директива бр. 2009/31/EЗ Европског парламента и савета о геолошком 

складиштењу за карбон диоксид – Directive 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 усклађен”. 
 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима, 
 
 Не постоје остали извори права Европске уније који се односе на 
предложени пропис.   
                                             
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 
Европске уније. 

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 
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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;  
 
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 
Европске уније 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. 
  
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
  

Предлог закона није преведен. 
 

8. Сарадња са Европском унијом и 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 
Европске уније. 



1. Назив прописа EУ 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

 

Директива бр. 2006/21/EZ Европског парламента и савета о управљању отпадом из екстрактивне 

индустрије (Службени гласник L 102 od 11.04.2006.  p. 15-31) 

 

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 

 

 

32006L0021 

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  

 

4. датум израде табеле:  

11.02.2021. 

Овлашћени предлагач прописа – Влада   

 Обрађивач – Министарство рударства и енергетике 

 

5. Назив  прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ 6. Бројчане ознаке (шифре) 

планираних прописа из базе NPAA 

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

 

 Draft of the Law on Amendements and Supplements to the Law on Mining and Geological researches   

 

2011-255 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

Одредба 

прописа ЕУ 

(члан, став, 

подстав, 

тачка, анекс) 

Садржина одредбе Одредбе 

прописа 

(члан, 

став, 

тачка) 

Садржина одредбе Усклађеност 

одредбе 

прописа са 

одредбом 

прописа ЕУ 

(потпуно 

усклађено, 

делимично 

усклађено, 

неусклађено, 

непреносиво) 

Разлози за 

делимичну 

усклађеност, 

неусклађено

ст или 

непреносиво

ст 

Напомена о 

усклађености прописа 

са прописима ЕУ 

1. 

Subject matter: 

This Directive 

provides for measures, 

procedures and 

guidance to prevent or 

reduce as far as 

possible any adverse 

effects on the 

environment, in 

particular water, air, 

soil, fauna and flora 

and landscape, and any 

resultant risks to 

human health, brought 

about as a result of the 

management of waste 

1. 

Предмет уређивања : 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, 

потпуно 

усклађено 
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from the extractive 

industries. 

 

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, 

геотермалних 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.  
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2.1.  

1.   Subject to 

paragraphs 2 and 3, 

this Directive covers 

the management of 

waste resulting from 

the prospecting, 

extraction, treatment 

and storage of mineral 

resources and the 

working of quarries, 

hereinafter ‘extractive 

waste’. 

 

3. 44 

3.44) 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, као и 

нафтна исплака; 

потпуно 

усклађено 
  

2.2 

The following shall be 

excluded from the 

scope of this Directive: 

a) waste which is 

generated by the 

prospecting, extraction 

and treatment of 

mineral resources and 

the working of 

quarries, but which 

does not directly result 

3.44. 

Одређивање врсте  отпада који 

се не сматра рударским 

отпадом у смислу ове 

директиве   

 

Потпуно 

усклађено 
 

Донет подзаконски 

акт: Уредба о 

условима и поступку 

издавања дозволе за 

управљање отпадом, 

као и критеријумима, 

карактеризацији, 

класификацији и 

извештавању о 

рударском отпаду 

(„Службени гласник 
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from those operations; 

 b) waste resulting 

from the 

offshore prospecting, 

extraction and 

treatment of mineral 

resources; 

 c) injection of water 

and re-injection of 

pumped groundwater 

as defined in the first 

and second indents of 

Article 11(3)(j) of 

Directive 2000/60/EC, 

to the extent authorised 

by that Article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РС“ број 53/2017) 

Regulation on 

conditions and 

procedure of issuing 

permits for waste 

management, as well as 

the criteria, 

characterization, 

classification and 

reporting on mining 

waste 

2.3. 

 Inert waste and 

unpolluted soil 

resulting from the 

prospecting, 

 Непреносиво  

Одредбе 

опционог 

карактера  
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extraction, treatment 

and storage of mineral 

resources and the 

working of quarries 

and waste resulting 

from the extraction, 

treatment and storage 

of peat shall not be 

subject to Articles 7, 8, 

11(1) and (3), 12, 

13(6), 14 and 16, 

unless deposited in a 

Category A waste 

facility. 

The competent 

authority may reduce 

or waive the 

requirements for the 

deposit of non-

hazardous waste 

generated from the 

prospecting of mineral 

resources, except oil 

and evaporites other 

than gypsum and 

anhydrite, as well as 

for the deposit of 

unpolluted soil and of 

waste resulting from 

the extraction, 
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treatment and storage 

of peat as long as it is 

satisfied that the 

requirements of 

Article 4 are met. 

Member States may 

reduce or waive the 

requirements of 

Articles 11(3), 12(5) 

and (6), 13(6), 14 

and 16 for non-

hazardous non-inert 

waste, unless deposited 

in a Category A waste 

facility. 

 

3.1 

 

waste’ is as defined in 

Article 1(a) of 

Directive 75/442/EEC;  

3.44 дефиниција отпада  
потпуно 

усклађено  
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3.2 

‘hazardous waste’ is as 

defined in Article 1(4) 

of Council Directive 

91/689/EEC of 

12 December 1991 on 

hazardous waste (16); 

  
Потпуно 

усклађено 
  

3.3 

inert waste’ means 

waste that does not 

undergo any 

significant physical, 

chemical or biological 

transformations. Inert 

waste will not dissolve, 

burn or otherwise 

physically or 

chemically react, 

biodegrade or 

adversely affect other 

matter with which it 

comes into contact in a 

way likely to give rise 

to environmental 

pollution or harm 

  
Потпуно 

усклађено 
 

донет подзаконски 

акт 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0021#ntr16-L_2006102EN.01001501-E0016
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human health. The 

total leachability and 

pollutant content of the 

waste and the 

ecotoxicity of the 

leachate must be 

insignificant, and in 

particular not endanger 

the quality of surface 

water and/or 

groundwater; 

3.4  

‘unpolluted soil’ 

means soil that is 

removed from the 

upper layer of the 

ground during 

extractive activities 

and that is not deemed 

to be polluted under 

the national law of the 

Member State where 

the site is located or 

under Community law; 

  
Потпуно 

усклађено-  
 

донет подзаконски 

акт 

3.5 

‘mineral resource’ or 

‘mineral’ means a 

naturally occurring 

deposit in the earth's 

crust of an organic or 

inorganic substance, 

3.3  

3) минерални ресурси су део 

геолошких ресурса, утврђени 

адекватним методама и 

поступцима геолошких 

истраживања у одређеном 

простору – лежишту, који се 

потпуно 

усклађено 
  



182 
 

such as energy fuels, 

metal ores, industrial 

minerals and 

construction minerals, 

but excluding water; 

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 

 

3)минерални ресурси су део 

геолошких ресурса, утврђени 
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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 ПО 

ПАНЕВРОПСКОМ 

КОДЕКСУ ЗА 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

РЕЗУЛТАТА 

ИСТРАЖИВАЊА 
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МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА 

И РЕЗЕРВИ (PERC). Ресурси 

течних и гасовитих 

минералних сировина деле 

се на класе: перспективни 

ресурси, условни ресурси и 

произведени ресурси и 

резерве 

3.6 

‘extractive industries’ 

means all 

establishments and 

undertakings engaged 

in surface or 

underground extraction 

of mineral resources 

for commercial 

purposes, including 

extraction by drilling 

boreholes, or treatment 

of the extracted 

material; 

3.30 и 

3.31 

30) носилац истраживања је 

привредно друштво, односно 

друго правно лице и 

предузетник којем је одобрено 

извођење примењених 

геолошких истраживања од 

стране надлежног органа; 

31)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; 

    

30) носилац истраживања је 

привредно друштво, односно 

друго правно лице и 

предузетник којем је одобрено 

извођење примењених 

геолошких истраживања од 

стране надлежног органа; 

потпуно 

усклађено 
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31)носилац експлоатације је 

привредно друштво,ОГРАНАК 

СТРАНОГ ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА односно друго 

правно лице иИЛИ предузетник 

КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И којем 

је одобренo експлоатационо 

поље и/или експлоатација 

резерви минералних сировина 

од стране надлежног органа; 

 

3.7 

‘off-shore’ means that 

area of the sea and 

seabed extending from 

the low water mark of 

ordinary or medium 

tides outwards; 

  

Неусклађено- 

(не постоји 

одредба 

прописа која се 

може 

упоредити са 

одредбом 

прописа ЕУ) 

 

предмет 

другог 

посебног 

прописа / 

закон о 

поморској 

пловидби/ 

 

3.8 

‘treatment’ means the 

mechanical, physical , 

biological, thermal or 

chemical process or 

combination of 

processes carried out 

on mineral resources, 

including from the 

working of quarries, 

3.38 

3.38) 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 

потпуно 

усклађено 
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with a view to 

extracting the mineral, 

including size change, 

classification, 

separation and 

leaching, and the re-

processing of 

previously discarded 

waste, but excluding 

smelting, thermal 

manufacturing 

processes (other than 

the burning of 

limestone) and 

metallurgical 

processes; 

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; 

 

3.9 

‘tailings’ means the 

waste solids or slurries 

that remain after the 

treatment of minerals 

by separation 

processes (e.g. 

crushing, grinding, 

3.38 

 3.38) припремом минералних 

сировина сматрају се сви 

процеси: уситњавања 

минералних сировина 

(дробљење, просејавање, 

млевење, класирање), 

концентрације и/или сепарације 

потпуно 

усклађено 
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size-sorting, flotation 

and other 

physico‐chemical 

techniques) to remove 

the valuable minerals 

from the less valuable 

rock; 

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; 

 

3.10. 

‘heap’ means an 

engineered facility for 

the deposit of solid 

waste on the surface; 

  
Потпуно 

усклађено-  
 

донет подзаконски 

акт 

3.11  ‘dam’ means an   Потпуно  донет подзаконски 



188 
 

engineered structure 

designed to retain or 

confine water and/or 

waste within a pond; 

усклађено-  акт 

3.12 

‘pond’ means a natural 

or engineered facility 

for disposing of fine-

grained waste, 

normally tailings, 

along with varying 

amounts of free water, 

resulting from the 

treatment of mineral 

resources and from the 

clearing and recycling 

of process water; 

  
Потпуно 

усклађено-  
 

донет подзаконски 

акт 

3.13 

‘weak acid dissociable 

cyanide’ means 

cyanide and cyanide 

compounds that are 

dissociated with a 

weak acid at a defined 

pH; 

  

Неусклађено- 

(не постоји 

одредба 

прописа која се 

може 

упоредити са 

одредбом 

прописа ЕУ) 

предмет 

другог 

посебног 

прописа 

 

3.14 

‘leachate’ means any 

liquid percolating 

through the deposited 

waste and emitted 

from or contained 

  

Неусклађено- 

(не постоји 

одредба 

прописа која се 

може 

предмет 

другог 

посебног 

прописа 
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within a waste facility, 

including polluted 

drainage, which may 

adversely affect 

the environment if not 

appropriately treated; 

упоредити са 

одредбом 

прописа ЕУ) 

3.15 

‘waste facility’ means 

any area designated for 

the accumulation or 

deposit of extractive 

waste, whether in a 

solid or liquid state or 

in solution or 

suspension, for the 

following time-

periods: 

- no time-period for 

Category A waste 

facilities and facilities 

for waste characterised 

as hazardous in the 

waste management 

plan; 

- a period of more than 

six months for 

facilities for hazardous 

waste generated 

unexpectedly; 

- a period of more than 

3.21 

одлагалиште је простор 

предвиђен за гомилање или 

слагање рударског отпада, у 

чврстом или течном стању, или 

у облику раствора и суспензија; 

 

Потпуно  

усклађено 
 

донет подзаконски 

акт 
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one year for facilities 

for non-hazardous non-

inert waste; 

- a period of more than 

three years for 

facilities for unpolluted 

soil, non-hazardous 

prospecting waste, 

waste resulting from 

the extraction, 

treatment and storage 

of peat and inert waste. 

 

Such facilities are 

deemed to include any 

dam or other structure 

serving to contain, 

retain, confine or 

otherwise support such 

a facility, and also to 

include, but not be 

limited to, heaps and 

ponds, but excluding 

excavation voids into 

which waste is 

replaced, after 

extraction of the 

mineral, for 

rehabilitation and 

construction purposes; 
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3.16 

‘major accident’ means 

an occurrence on site 

in the course of an 

operation involving the 

management of 

extractive waste in any 

establishment covered 

by this Directive, 

leading to a serious 

danger to human 

health and/or the 

environment, whether 

immediately or over 

time, on-site or off-

site; 

  
Потпуно 

усклађено-  
 

донет подзаконски 

акт 

3.17 

‘dangerous substance’ 

means a substance, 

mixture or preparation 

which is dangerous 

within the meaning of 

Directive 

67/548/EEC (17) or 

Directive 

1999/45/EC (18); 

  
Потпуно 

усклађено-  
 

донет подзаконски 

акт 

3.18 
‘best available 

techniques’ is as 
  

Потпуно 

усклађено-  
 

донет подзаконски 

акт 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0021#ntr17-L_2006102EN.01001501-E0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0021#ntr18-L_2006102EN.01001501-E0018
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defined in 

Article 2(11) of 

Directive 96/61/EC; 

3.19 

‘receiving body of 

water’ means surface 

waters, groundwater, 

transitional waters and 

coastal water as 

defined in Article 2(1), 

(2), (6) and (7) of 

Directive 2000/60/EC, 

respectively; 

3.4 

3.4) Дефиниција ресурса 

подземне воде; 

3.4) ресурси подземних 

вода су обновљиви геолошки 

ресурси који обухватају све 

врсте подземних вода (питке, 

минералне и, термалне И 

ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ) без 

обзира на њихов квалитет и 

температуру; 

потпуно 

усклађено 
  

3.20 

‘rehabilitation’ means 

the treatment of the 

land affected by a 

waste facility in such a 

way as to restore the 

land to a satisfactory 

state, with particular 

regard to soil quality, 

wild life, natural 

habitats, freshwater 

systems, landscape and 

appropriate beneficial 

uses;  

  
Потпуно 

усклађено-  
 

донет подзаконски 

акт 

3.21 

‘prospecting’ means 

the search for mineral 

deposits of economic 

3.16 

примењена геолошка 

истраживања су скуп процеса и 

активности који се изводе ради 

откривања и добијања 

 

 

Потпуно 
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value, including 

sampling, bulk 

sampling, drilling and 

trenching, but 

excluding any works 

required for the 

development of such 

deposits, and any 

activities directly 

associated with an 

existing extractive 

operation; 

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 

 

усклађено 

 

3.22 

‘the public’ means one 

or more natural or 

legal persons and, in 

accordance with 

national legislation or 

practice, their 

associations, 

organisations or 

groups; 

  
Потпуно 

усклађено-  
 

донет подзаконски 

акт 

3.23 
‘the public concerned’ 

means the public 
  

Потпуно 

усклађено-  
 

донет подзаконски 

акт 
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affected or likely to be 

affected by, or having 

an interest in, the 

environmental 

decision-making under 

Articles 6 and 7 of this 

Directive; for the 

purposes of this 

definition, non-

governmental 

organisations 

promoting 

environmental 

protection and meeting 

any requirement under 

national law shall be 

deemed to have such 

an interest; 

3.24 

‘operator’ means the 

natural or legal person 

responsible for the 

management of 

extractive waste, in 

accordance with the 

national law of the 

Member State in which 

waste management 

takes place, including 

in respect of temporary 
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storage of extractive 

waste as well as the 

operational and the 

after-closure phases; 

3.25 

‘waste holder’ means 

the producer of the 

extractive waste or the 

natural or legal person 

who is in possession of 

it;  

  
Потпуно 

усклађено-  
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3.26 

‘competent person’ 

means a natural person 

who has the technical 

knowledge and 

experience, as defined 

by the national law of 

the Member State in 

which the person 

operates, to perform 

the duties arising from 

this Directive; 

126  

Лиценце за физичка лица у 

области рударства могу бити: 

(1) за површинску 

експлоатацију чврстих 

минералних сировина;  

(2) за подземну 

експлоатацију чврстих  

минералних сировина; 

(3) за експлоатацију течних 

и гасовитих минералних 

сировина; 

(4) за припрему 

минералних сировина; 

(5) за заштиту на раду и 

заштиту животне средине; 

(6) за рударска мерења; 

(7) за машинство и 

електротехнику у рударству. 

Потпуно 

усклађено  
  

3.27 

‘competent authority’ 

means the authority or 

authorities which a 

144. 

Одлагање и управљање 

рударским отпадом врши се 

на основу дозволе за 

Потпуно 

усклађено  
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Member State 

designates as 

responsible for 

performing the duties 

arising from this 

Directive; 

управљање рударским 

отпадом коју издаје 

министарство односно 

надлежни покрајински 

орган,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. 
 

3.28 

‘site’ means all land at 

a distinct geographic 

location under the 

management control of 

an operator; 

3.21 

3.21) одлагалиште је простор 

предвиђен за гомилање или 

слагање рударског отпада, у 

чврстом или течном стању, 

или у облику раствора и 

суспензија; 
 

Потпуно 

усклађено 
  

3.29 ‘substantial change’   Потпуно  донет подзаконски 
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means a change in the 

structure or operation 

of a waste facility that, 

in the opinion of the 

competent authority, 

may have significant 

negative effects on 

human health or the 

environment. 

усклађено-  акт 

4.1 -4.3  

4.1.   Member States 

shall take the 

necessary measures to 

ensure that extractive 

waste is managed 

without endangering 

human health and 

without using 

processes or methods 

which could harm the 

environment, and in 

particular without risk 

to water, air, soil and 

fauna and flora, 

without causing 

a nuisance through 

noise or odours and 

without adversely 

affecting the landscape 

or places of special 
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interest. Member 

States shall also take 

the necessary measures 

to prohibit the 

abandonment, 

dumping or 

uncontrolled 

depositing of 

extractive waste. 

 

4.2. Member States 

shall ensure that the 

operator takes all 

measures necessary to 

prevent or reduce as 

far as possible any 

adverse effects on the 

environment and 

human health brought 

about as a result of the 

management of 

extractive waste. This 

includes the 

management of any 

waste facility, also 

after its closure, and 

the prevention of 

major accidents 

involving that facility 

and the limiting of 
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their consequences for 

the environment and 

human health. 

 

4.3.  The measures 

referred to in 

paragraph 2 shall be 

based, inter alia, on the 

best available 

techniques, without 

prescribing the use of 

any technique or 

specific technology, 

but taking into account 

the technical 

characteristics of the 

waste facility, its 

geographical location 

and the local 

environmental 

conditions. 

 

 

5.1-5.6 

5.1. Member States 

shall ensure that the 

operator draws up a 

waste management 

plan for the 

minimisation, 

144,145 
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treatment, recovery 

and disposal of 

extractive waste, 

taking account of the 

principle of sustainable 

development. 

 

5.2. The objectives of 

the waste management 

plan shall be: 

 

a) to prevent or reduce 

waste production and 

its harmfulness, in 

particular by 

considering: 

i)waste management in 

the design phase and in 

the choice of the 

method used for 

mineral extraction and 

treatment; 

ii) the changes that the 

extractive waste may 

undergo in relation to 

an increase in surface 

area and exposure to 

conditions above 

ground; 

iii)placing extractive 

надлежни покрајински 

орган,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. 
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 
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waste back into the 

excavation void after 

extraction of the 

mineral, as far as is 

technically and 

economically feasible 

and environmentally 

sound in accordance 

with existing 

environmental 

standards at 

Community level and 

with the requirements 

of this Directive where 

relevant; 

iv) putting topsoil back 

in place after the 

closure of the waste 

facility or, if this is not 

practically feasible, 

reusing topsoil 

elsewhere; 

v) using less dangerous 

substances for the 

treatment of mineral 

resources; 

 

b) to encourage the 

recovery of extractive 

waste by means of 

индустријском прерадом 

минералних сировина. 
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recycling, reusing or 

reclaiming such waste, 

where this is 

environmentally sound 

in accordance with 

existing environmental 

standards at 

Community level and 

with the requirements 

of this Directive where 

relevant; 

 

c) to ensure short and 

long-term safe disposal 

of the extractive waste, 

in particular by 

considering, during the 

design phase, 

management during 

the operation and 

after‐closure of a waste 

facility and by 

choosing a design 

which: 

i) requires minimal 

and, if possible, 

ultimately 

no monitoring, control 

and management of the 

closed waste facility; 
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ii) prevents or at least 

minimises any long-

term negative effects, 

for example 

attributable to 

migration of airborne 

or aquatic pollutants 

from the waste facility; 

and 

iii) ensures the long-

term geotechnical 

stability of any dams 

or heaps rising above 

the pre-existing ground 

surface. 

 

5.3. The waste 

management plan shall 

contain at least the 

following elements: 

 

a) where applicable, 

the proposed 

classification for the 

waste facility in 

accordance with the 

criteria laid down in 

Annex III: 

- where a Category A 

waste facility is 
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required, a document 

demonstrating that a 

major-accident 

prevention policy, a 

safety management 

system for 

implementing it and an 

internal emergency 

plan will be put into 

effect in accordance 

with Article 6(3); 

- when the operator 

considers that a 

Category A waste 

facility is not required, 

sufficient information 

justifying this, 

including an 

identification of 

possible accident 

hazards; 

 

b) waste 

characterisation in 

accordance with 

Annex II and a 

statement of the 

estimated total 

quantities of extractive 

waste to be produced 
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during the operational 

phase; 

 

c) a description of the 

operation generating 

such waste and of any 

subsequent treatment 

to which it is subject; 

 

d) a description of how 

the environment and 

human health may be 

adversely affected by 

the deposit of such 

waste and the 

preventive measures to 

be taken in order to 

minimise 

environmental impact 

during operation and 

after closure, including 

the aspects referred to 

in Article 11(2) (a), 

(b), (d) and (e); 

 

e) the proposed control 

and monitoring 

procedures pursuant to 

Articles 10, when 

applicable, 
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and 11(2)(c); 

 

f) the proposed plan 

for closure, including 

rehabilitation, after-

closure procedures and 

monitoring as provided 

for in Article 12; 

 

g) measures for the 

prevention of water 

status deterioration in 

accordance with 

Directive 2000/60/EC 

and for the prevention 

or minimisation of air 

and soil pollution 

pursuant to Article 13; 

 

h) a survey of the 

condition of the land to 

be affected by the 

waste facility. 

 

The waste 

management plan shall 

provide sufficient 

information to enable 

the competent 
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authority to evaluate 

the operator's ability to 

meet the objectives of 

the waste management 

plan as set out in 

paragraph 2 and his 

obligations under this 

Directive. The plan 

shall explain, in 

particular, how the 

option and method 

chosen as mentioned in 

paragraph 2(a)(i) will 

fulfil the objectives of 

the waste management 

plan as laid down in 

paragraph 2(a). 

5.4. The waste 

management plan shall 

be reviewed every five 

years and/or amended, 

as appropriate, in the 

event of substantial 

changes to the 

operation of the waste 

facility or to the waste 

deposited. Any 

amendments shall be 
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notified to the 

competent authority. 

 

5.5. Plans produced 

pursuant to other 

national or Community 

legislation and 

containing the 

information specified 

in paragraph 3 may be 

used where this 

obviates the 

unnecessary 

duplication of 

information and the 

repetition of work by 

the operator, on 

condition that all 

requirements under 

paragraphs 1 to 4 are 

met. 

5.6. The competent 

authority shall approve 

the waste management 

plan on the basis of 

procedures to be 

decided by the 
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Member States and 

shall monitor its 

implementation. 

 

6.1-6.6 

6.1. This Article shall 

apply to Category A 

waste facilities, save 

for those waste 

facilities falling within 

the scope of Directive 

96/82/EC. 

 

6.2. Without prejudice 

to other Community 

legislation, and in 

particular 

Directives 92/91/EEC 

and 92/104/EEC, 

Member States shall 

ensure that major-

accident hazards are 

identified and that the 

necessary features are 

incorporated into the 

design, construction, 

operation and 

maintenance, closure 

and after-closure of the 

waste facility in order 
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to prevent such 

accidents and to limit 

their adverse 

consequences for 

human health and/or 

the environment, 

including any 

transboundary impacts. 

 

6.3. For the purposes 

of the requirements 

under paragraph 2, 

each operator shall, 

before the start of 

operations, draw up a 

major-accident 

prevention policy for 

the management of 

extractive waste and 

put into effect a safety 

management system 

implementing it, in 

accordance with the 

elements set out in 

Section 1 of Annex I, 

and shall also put into 

effect an internal 

emergency plan 

specifying the 

measures to be taken 
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on site in the event of 

an accident. 

As part of that policy, 

the operator shall 

appoint a safety 

manager responsible 

for the implementation 

and periodic 

supervision of the 

major-accident 

prevention policy. 

The competent 

authority shall draw up 

an external emergency 

plan specifying the 

measures to be taken 

off‐site in the event of 

an accident. As part of 

the application for a 

permit the operator 

shall provide the 

competent authority 

with the information 

necessary to enable the 

latter to draw up that 

plan. 
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6.4. The emergency 

plans referred to in 

paragraph 3 shall have 

the following 

objectives: 

a) to contain and 

control major accidents 

and other incidents so 

as to minimise their 

effects, and in 

particular to limit 

damage to human 

health and the 

environment; 

b) to implement the 

measures necessary to 

protect human health 

and the environment 

from the effects of 

major accidents and 

other incidents; 

c) to communicate the 

necessary information 

to the public and to the 

relevant services or 

authorities in the area; 
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d) to provide for the 

rehabilitation, 

restoration and clean-

up of the environment 

following a major 

accident. 

Member States shall 

ensure that, in the 

event of a major 

accident, the operator 

immediately provides 

the competent 

authority with all the 

information required to 

help minimise its 

consequences for 

human health and to 

assess and minimise 

the extent, actual or 

potential, of the 

environmental damage. 

6.5. Member States 

shall ensure that the 

public concerned are 

given early and 

effective opportunities 

to participate in the 
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preparation or review 

of the external 

emergency plan to be 

drawn up in 

accordance with 

paragraph 3. To that 

end, the public 

concerned shall be 

informed about any 

such proposal and 

relevant information 

shall be made 

available, including, 

inter alia, information 

about the right to 

participate in the 

decision-making 

process and about the 

competent authority to 

which comments and 

questions may be 

submitted. 

Member States shall 

ensure that the public 

concerned is entitled to 

express comments 

within reasonable time 

frames and that, in the 

decision on the 
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external emergency 

plan, due account is 

taken of these 

comments. 

6.6. Member States 

shall ensure that 

information on safety 

measures and on the 

action required in the 

event of an accident, 

containing at least the 

elements listed in 

Section 2 of Annex I, 

is provided, free of 

charge and as a matter 

of course, to the public 

concerned. 

That information shall 

be reviewed every 

three years and, where 

necessary, updated. 
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7.1-7.5 

7.1. Application and 

permit 

No waste facility shall 

be allowed to operate 

without a permit 

granted by the 

competent authority. 

The permit shall 

contain the elements 

specified in 

paragraph 2 of this 

Article and shall 

clearly indicate the 

category of the waste 

facility in accordance 

with the criteria 

referred to in Article 9. 

Subject to compliance 

with all requirements 

under this Article, any 

permit produced 

pursuant to other 

national or Community 

legislation may be 

combined to form a 

single permit, where 

such a format obviates 

144,145 
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the unnecessary 

duplication of 

information and the 

repetition of work by 

the operator or 

competent authority. 

The details specified in 

paragraph 2 can be 

covered by one single 

permit or several 

permits, provided that 

all requirements under 

this Article are 

complied with. 

7.2. .   The application 

for a permit shall 

contain at least the 

following details: 

a) the identity of the 

operator; 

b) the proposed 

location of the waste 

facility, including any 

possible alternative 

locations; 

c) the waste 

management plan 

pursuant to Article 5; 
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d) adequate 

arrangements by way 

of a financial 

guarantee or 

equivalent, as required 

under Article 14; 

e) the information 

provided by the 

operator in accordance 

with Article 5 of 

Directive 85/337/EEC 

(19) if an 

environmental impact 

assessment is required 

under that Directive. 

 

7.3. The competent 

authority shall only 

grant a permit if it is 

satisfied that: 

a) the operator 

complies with the 

relevant requirements 

under this Directive; 

b) the management of 

waste does not conflict 

directly or otherwise 

interfere with the 

implementation of the 

relevant waste 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0021#ntr19-L_2006102EN.01001501-E0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0021#ntr19-L_2006102EN.01001501-E0019
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management plan or 

plans referred to in 

Article 7 of Directive 

75/442/EEC. 

 

7.4. Member States 

shall take the 

necessary measures to 

ensure that competent 

authorities periodically 

reconsider and, where 

necessary, update 

permit conditions: 

 

-where there are 

substantial changes in 

the operation of the 

waste facility or the 

waste deposited;  

- on the basis of 

monitoring results 

reported by the 

operator pursuant to 

Article 11(3) or 

inspections carried out 

pursuant to Article 17; 

- in the light of 

information exchange 

on substantial changes 

in best available 
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techniques under 

Article 21(3). 

 

7.5. The information 

contained in a permit 

granted under this 

Article shall be made 

available to the 

competent national and 

Community statistical 

authorities where 

requested for statistical 

purposes. Sensitive 

information of a purely 

commercial nature, 

such as information 

concerning business 

relations and cost 

components and the 

volume of economic 

mineral reserves, shall 

not be made public. 
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  8.1-8.7 

8.1. The public shall be 

informed, by public 

notices or other 

appropriate means, 

such as electronic 

media where available, 

of the following 

matters early in the 

procedure for granting 

a permit or, at the 

latest, as soon as the 

information can 

reasonably be 

provided: 

a) the application for a 

permit; 

b) where applicable, 

the fact that a decision 

concerning an 

application for a 

permit is subject to 

consultation between 

the Member States in 

accordance with 

Article 16; 

c) details of the 

competent authorities 

responsible for taking 

the decision, those 

from which relevant 
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information can be 

obtained, those to 

which comments or 

questions can be 

submitted, and details 

of the time schedule 

for transmitting 

comments or 

questions; 

d) the nature of 

possible decisions; 

e) where applicable, 

the details relating to a 

proposal for the 

updating of a permit or 

of permit conditions; 

f) an indication of the 

times and places 

where, or the means by 

which, the relevant 

information will be 

made available; 

g) details of the 

arrangements for 

public participation 

made pursuant to 

paragraph 7. 

 

8.2. Member States 

shall ensure that, 
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within appropriate time 

frames, the following 

are made available to 

the public concerned: 

a) in accordance with 

national legislation, the 

main reports and 

advice transmitted to 

the competent 

authority at the time 

when the public were 

informed in 

accordance with 

paragraph 1; 

b) in accordance with 

the provisions of 

Directive 2003/4/EC of 

the European 

Parliament and of the 

Council of 28 January 

2003 on public access 

to environmental 

information (20), any 

information in addition 

to that referred to in 

paragraph 1 of this 

Article which is 

relevant for the 

decision in accordance 

with Article 7 of this 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0021#ntr20-L_2006102EN.01001501-E0020
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Directive and which 

only becomes available 

after the time the 

public have been 

informed in 

accordance with 

paragraph 1 of this 

Article. 

 

8.3. Member States 

shall take appropriate 

measures to ensure that 

the public are 

informed, in 

accordance with 

paragraph 1 of this 

Article, of an update of 

permit conditions in 

accordance with 

Article 7(4). 

8.4. The public 

concerned shall be 

entitled to express 

comments and 

opinions to the 

competent authority 

before a decision is 

taken. 

8.5. The results of the 

consultations held 
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pursuant to this Article 

shall be duly taken into 

account in the taking 

of a decision. 

8.6. When a decision 

has been taken the 

competent authority 

shall, in accordance 

with the appropriate 

procedures, inform the 

public concerned and 

shall make the 

following information 

available to the public 

concerned: 

a) the content of the 

decision, including a 

copy of the permit; 

b) the reasons and 

considerations on 

which the decision is 

based. 

 

8.7. The detailed 

arrangements for 

public participation 

under this Article shall 

be determined by the 

Member States so as to 

enable the public 
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concerned to prepare 

and participate 

effectively. 

 

9. 

 

Classification system 

for waste facilities 

For the purposes of 

this Directive, the 

competent authorities 

shall classify a waste 

facility as Category A 

in accordance with the 

criteria set out in 

Annex III. 
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10.1-10.2 

 

10.1.Member States 

shall ensure that the 

operator, when placing 

extractive waste back 

into the excavation 

voids for rehabilitation 

and construction 

purposes, whether 

created through surface 

or underground 

extraction, takes 

appropriate measures 

in order to: 

1) secure the stability 

of the extractive waste 

in accordance, mutatis 

mutandis, with 

Article 11(2); 

2) prevent the 

pollution of soil, 

surface water and 

groundwater in 

accordance, mutatis 

mutandis, with 

Article 13(1), (3) and 

(5); 

3) ensure the 

monitoring of the 

extractive waste and 

the excavation void in 
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accordance, mutatis 

mutandis, with 

Article 12(4) and (5). 

 

10.2. Directive 

1999/31/EC shall 

continue to apply to 

the waste other than 

extractive waste used 

for filling in 

excavation voids as 

appropriate. 
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11.1-

11.3 

 

11.1. Member States 

shall take appropriate 

measures to ensure that 

the management of a 

waste facility is in the 

hands of a competent 

person and that 

technical development 

and training of staff are 

provided. 

 

11.2. The competent 

authority shall satisfy 

itself that, in 

constructing a new 

waste facility or 

modifying an existing 

waste facility, the 

operator ensures that: 

a) the waste facility is 

suitably located, taking 

into account in 

particular Community 

or national obligations 

relating to protected 

areas, and geological, 

hydrological, 

hydrogeological, 

seismic and 

geotechnical factors, 
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and is designed so as 

to meet the necessary 

conditions for, in the 

short and long‐term 

perspectives, 

preventing pollution of 

the soil, air, 

groundwater or surface 

water, taking into 

account especially 

Directives 

76/464/EEC (21), 

80/68/EEC (22) and 

2000/60/EC, and 

ensuring efficient 

collection of 

contaminated water 

and leachate as and 

when required under 

the permit, and 

reducing erosion 

caused by water or 

wind as far as it is 

technically possible 

and economically 

viable; 

b) the waste facility is 

suitably constructed, 

managed and 

maintained to ensure 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0021#ntr21-L_2006102EN.01001501-E0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0021#ntr22-L_2006102EN.01001501-E0022


231 
 

its physical stability 

and to prevent 

pollution or 

contamination of soil, 

air, surface water or 

groundwater in the 

short and long-term 

perspectives as well as 

to minimise as far as 

possible damage to 

landscape; 

c) there are suitable 

plans and 

arrangements for 

regular monitoring and 

inspection of the waste 

facility by competent 

persons and for taking 

action in the event of 

results indicating 

instability or water or 

soil contamination; 

d) suitable 

arrangements are made 

for the rehabilitation of 

the land and the 

closure of the waste 

facility; 

e) suitable 

arrangements are made 
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for the after-closure 

phase of the waste 

facility. 

Records of the 

monitoring and 

inspections referred to 

in point (c) shall be 

kept, together with 

permit documentation, 

in order to ensure the 

appropriate hand-over 

of information, 

particularly in the 

event of a change of 

operator. 

11.3. The operator 

shall, without undue 

delay and in any event 

not later than 48 hours 

thereafter, notify the 

competent authority of 

any events likely to 

affect the stability of 

the waste facility and 

any significant adverse 

environmental effects 

revealed by the control 

and monitoring 
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procedures of the 

waste facility. The 

operator shall 

implement the internal 

emergency plan, where 

applicable, and follow 

any other instruction 

from the competent 

authority as to the 

corrective measures to 

be taken. 

The operator shall bear 

the costs of the 

measures to be 

undertaken. 

At a frequency to be 

determined by the 

competent authority, 

and in any event at 

least once a year, the 

operator shall report, 

on the basis of 

aggregated data, all 

monitoring results to 

the competent 

authorities for the 

purposes of 

demonstrating 
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compliance with 

permit conditions and 

increasing knowledge 

of waste and waste 

facility behaviour. On 

the basis of this report 

the competent 

authority may decide 

that validation by an 

independent expert is 

necessary. 

 

12.1-

12.6 

12.1. .   Member States 

shall take measures to 

ensure compliance 

with paragraphs 2 to 5. 

12.2. A waste facility 

shall only start the 

closure procedure if 

one of the following 

conditions is satisfied: 

a) the relevant 

conditions stated in the 

permit are met; 

b) authorisation is 

granted by the 

competent authority, at 

the request of the 
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operator; 

c) the competent 

authority issues a 

reasoned decision to 

that effect. 

 

12.3. A waste facility 

may be considered as 

finally closed only 

after the competent 

authority has, without 

undue delay, carried 

out a final on-site 

inspection, assessed all 

the reports submitted 

by the operator, 

certified that the land 

affected by a waste 

facility has been 

rehabilitated and 

communicated to the 

operator its approval of 

the closure. 

That approval shall not 

in any way reduce the 

operator's obligations 

under the conditions of 

the permit or otherwise 
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in law. 

12.4. The operator 

shall be responsible for 

the maintenance, 

monitoring, control 

and corrective 

measures in the after-

closure phase for as 

long as may be 

required by the 

competent authority, 

taking into account the 

nature and duration of 

the hazard, save where 

the competent 

authority decides to 

take over such tasks 

from the operator, after 

a waste facility has 

been finally closed and 

without prejudice to 

any national or 

Community legislation 

governing the liability 

of the waste holder. 

12.5. When considered 

necessary by the 

competent authority, in 

order to fulfil relevant 
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environmental 

requirements set out in 

Community 

legislation, in 

particular those in 

Directives 

76/464/EEC, 

80/68/EEC and 

2000/60/EC, following 

closure of a waste 

facility, the operator 

shall, inter alia, control 

the physical and 

chemical stability of 

the facility and 

minimise any negative 

environmental effect, 

in particular with 

respect to surface and 

groundwater, by 

ensuring that: 

a) all the structures 

pertaining to the 

facility are monitored 

and conserved, with 

control and measuring 

apparatus always ready 

for use; 

b) where applicable, 

overflow channels and 



238 
 

spillways are kept 

clean and free. 

12.6. Following 

closure of a waste 

facility, the operator 

shall, without delay, 

notify the competent 

authority of any events 

or developments likely 

to affect the stability of 

the waste facility, and 

any significant adverse 

environmental effects 

revealed by the 

relevant control and 

monitoring procedures. 

The operator shall 

implement the internal 

emergency plan, where 

applicable, and follow 

any other instruction 

from the competent 

authority as to the 

corrective measures to 

be taken. 

The operator shall bear 

the costs of the 

measures to be 

undertaken. 
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In cases and at a 

frequency to be 

determined by the 

competent authority, 

the operator shall 

report, on the basis of 

aggregated data, all 

monitoring results to 

the competent 

authorities for the 

purposes of 

demonstrating 

compliance with 

permit conditions and 

increasing knowledge 

of waste and waste 

facility behaviour. 

 

 

13.1.-

13.6 

13.1. The competent 

authority shall satisfy 

itself that the operator 

has taken the necessary 

measures in order to 

meet Community 

environmental 

standards, in particular 
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to prevent, in 

accordance with 

Directive 2000/60/EC, 

the deterioration of 

current water status, 

inter alia, by: 

(a) evaluating the 

leachate generation 

potential, including 

contaminant content of 

the leachate, of the 

deposited waste during 

both the operational 

and after‐closure phase 

of the waste facility, 

and determining the 

water balance of the 

waste facility; 

 

(b) preventing or 

minimising leachate 

generation and surface 

water or groundwater 

and soil from being 

contaminated by the 

waste; 

 

(c) collecting and 

treating contaminated 

water and leachate 
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from the waste facility 

to the appropriate 

standard required for 

their discharge. 

13.2. The competent 

authority shall ensure 

that the operator has 

taken adequate 

measures to prevent or 

reduce dust and gas 

emissions. 

13.3. Where, on the 

basis of an assessment 

of environmental risks, 

taking into account, in 

particular, Directives 

76/464/EEC, 

80/68/EEC or 

2000/60/EC, as 

applicable, the 

competent authority 

has decided that 

collection and 

treatment of leachate is 

not necessary or it has 

been established that 

the waste facility poses 

no potential hazard to 

soil, groundwater or 

surface water, the 
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requirements set out in 

points (b) and (c) of 

paragraph 1 may be 

reduced or waived 

accordingly. 

13.4. Member States 

shall make the disposal 

of extractive waste, 

whether in solid, slurry 

or liquid form, into any 

receiving body of 

water other than one 

constructed for the 

purpose of disposing 

of extractive waste 

conditional upon 

compliance by the 

operator with the 

relevant requirements 

of Directives 

76/464/EEC, 

80/68/EEC and 

2000/60/EC. 

13.5. .   When placing 

extractive waste back 

into excavation voids, 

whether created 

through surface or 

underground 

extraction, which will 
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be allowed to flood 

after closure, the 

operator shall take the 

necessary measures to 

prevent or minimise 

water status 

deterioration and soil 

pollution in 

accordance, mutatis 

mutandis, with 

paragraphs (1) and 

(3).The operator shall 

provide the competent 

authority with the 

information necessary 

to ensure compliance 

with Community 

obligations, in 

particular those in 

Directive 2000/60/EC. 

13.6. .   In the case of a 

pond involving the 

presence of cyanide, 

the operator shall 

ensure that the 

concentration of weak 

acid dissociable 

cyanide in the pond is 

reduced to the lowest 

possible level using 
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best available 

techniques and, in any 

case, at waste facilities 

which have previously 

been granted a permit 

or have already been in 

operation on 1 May 

2008 that the 

concentration of weak 

acid dissociable 

cyanide at the point of 

discharge of the 

tailings from the 

processing plant into 

the pond does not 

exceed 50 ppm as from 

1 May 2008, 25 ppm 

as from 1 May 2013, 

10 ppm as from 1 May 

2018 and 10 ppm at 

waste facilities which 

are granted a permit 

after 1 May 2008. 

If the competent 

authority so requests, 

the operator shall 

demonstrate, through a 

risk assessment 

that takes site-specific 
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conditions into 

account, that those 

concentration limits 

need not be further 

lowered. 

 

14.1-14.4 

14.1. The competent 

authority shall, prior to 

the commencement of 

any operations 

involving the 

accumulation or 

deposit of extractive 

waste in a waste 

facility, require a 

financial guarantee 

(e.g. in the form of a 

financial deposit, 

including industry-

sponsored mutual 

guarantee funds) or 

equivalent, in 

accordance with 

procedures to be 

decided by the 

Member States, so 

that: 

(a) all obligations 

under the permit issued 

  
Потпуно 

усклађено-  
 

донет подзаконски 

акт 



246 
 

pursuant to this 

Directive, including 

after-closure 

provisions, are 

discharged; 

 

(b) there are funds 

readily available at any 

given time for the 

rehabilitation of the 

land affected by the 

waste facility, as 

described in the waste 

management plan 

prepared pursuant to 

Article 5 and required 

by the Article 7 permit. 

14.2. The calculation 

of the guarantee 

referred to in 

paragraph 1 shall be 

made on the basis of: 

(a) the likely 

environmental impact 

of the waste facility, 

taking into account in 

particular the category 

of the waste facility, 

the characteristics of 

the waste and the 
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future use of the 

rehabilitated land; 

 

(b) the assumption 

that independent and 

suitably qualified third 

parties will assess and 

perform any 

rehabilitation work 

needed. 

14.3. The size of the 

guarantee shall be 

periodically adjusted in 

accordance with any 

rehabilitation work 

needed to be carried 

out on the land 

affected by the waste 

facility, as described in 

the waste management 

plan prepared pursuant 

to Article 5 and 

required by the Article 

7 permit. 

14.4. Where the 

competent authority 

approves closure in 

accordance with 

Article 12(3), it shall 

provide the operator 
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with a written 

statement releasing 

him from the guarantee 

obligation referred to 

in paragraph 1 of this 

Article with the 

exception of after-

closure obligations as 

referred to in Article 

12(4). 

15. 

 

15. Environmental 

liability 

The following point 

shall be added to 

Annex III of Directive 

2004/35/EC as 

follows: 

‘13. The 

management of 

extractive waste 

pursuant to Directive 

2006/21/EC of the 

European Parliament 

and of the Council of 

15 March 2006 on the 

management of waste 

from extractive 

industries (23). 
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16.1-16.3 

16.1. Where a Member 

State in which a waste 

facility is situated is 

aware that the 

operation of a 

Category A waste 

facility is likely to 

have significant 

adverse effects on the 

environment of, and 

any resultant risks to 

human health in, 

another Member State, 

or where a Member 

State likely to be thus 

affected so requests, 

the Member State in 

whose territory the 

application for a 

permit pursuant to 

Article 7 was 

submitted shall 

forward the 

information provided 

pursuant to that Article 

to the other Member 

State at the same time 

as it makes it available 

to its own nationals. 

Such information shall 
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serve as a basis for any 

consultation necessary 

within the context of 

bilateral relations 

between the two 

Member States on a 

reciprocal and 

equivalent basis. 

 

16.2. Within the 

framework of their 

bilateral relations, 

Member States shall 

ensure that in the cases 

referred to in 

paragraph 1 the 

applications are also 

made available for an 

appropriate period of 

time to the public 

concerned of the 

Member State likely to 

be affected so that they 

will have the right to 

comment on them 

before the competent 

authority reaches its 

decision. 

 

16.3. Member States 



251 
 

shall ensure that, in the 

event of an accident 

involving a waste 

facility as referred to in 

paragraph 1 of this 

Article, information 

provided by the 

operator to the 

competent authority 

pursuant to Article 

6(4) is immediately 

forwarded to the other 

Member State in order 

to help minimise the 

consequences of the 

accident for human 

health and to assess 

and minimise the 

extent of the actual or 

potential 

environmental damage. 
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17.1-17.2 

17.1. Prior to the 

commencement of 

deposit operations and 

at regular intervals 

thereafter, including 

the after-closure phase, 

to be decided by the 

Member State 

concerned, the 

competent authority 

shall inspect any waste 

facility covered by 

Article 7 in order to 

ensure that it complies 

with the relevant 

conditions of the 

permit. An affirmative 

finding shall in no way 

reduce the 

responsibility of the 

operator under the 

conditions of the 

permit. 

 

17.2. Member States 

shall require the 

operator to keep up-to-

date records of all 

waste management 

operations and make 

168. ст. 

1 и 2.  

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. 

 

Потпуно 

усклађено 
 

донет подзаконски 
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them available for 

inspection by the 

competent authority 

and to ensure that, in 

the event of a change 

of operator during the 

management of a 

waste facility, there is 

an appropriate transfer 

of relevant up-to-date 

information and 

records relating to the 

waste facility. 
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18.1-18.2 

18.1. At intervals of 

three years Member 

States shall transmit to 

the Commission a 

report on the 

implementation of this 

Directive. The report 

shall be drawn up on 

the basis of a 

questionnaire or 

outline to be adopted 

by the Commission in 

accordance with the 

procedure referred to 

in Article 23(2). The 

report shall be 

transmitted to the 

Commission within 

nine months of the end 

of the three-year 

period covered by it. 

The Commission shall 

publish a report on the 

implementation of this 

Directive within nine 

months of receiving 

the reports from the 

Member States. 

18.2. Every year 

Member States shall 
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transmit to the 

Commission 

information on events 

notified by the 

operators in 

accordance with 

Articles 11(3) and 

12(6). The 

Commission shall 

make this information 

available to the 

Member States upon 

request. Without 

prejudice to 

Community law on 

public access to 

environmental 

information, Member 

States shall in their 

turn make the 

information available 

to members of the 

public concerned on 

request. 
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19. 

19. The Member States 

shall lay down rules on 

penalties for 

infringement of the 

provisions of national 

law adopted pursuant 

to this Directive and 

shall take all measures 

necessary to ensure 

that they are 

implemented. The 

penalties provided for 

shall be effective, 

proportionate and 

dissuasive. 

181 

тачка 

15.  

                                                               

181. 

 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:  

15) управља рударским 

отпадом без одобрења 

надлежног органа (члан 144. 

став1.); 

Потпуно 

усклађено  
  

20. 

 

20. Inventory of closed 

waste facilities 

Member States shall 

ensure that an 

inventory of closed 

waste facilities, 

including abandoned 

waste facilities, located 

on their territory which 

cause serious negative 

environmental impacts 

or have the potential of 

becoming in the 

medium or short term a 

164. 

 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, 

Потпуно 

усклађено 
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serious threat to human 

health or the 

environment is drawn 

up and periodically 

updated. Such an 

inventory, to be made 

available to the public, 

shall be carried out by 

1 May 2012, taking 

into account the 

methodologies as 

referred to in Article 

21, if available. 

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.  

 

21.1-21.3 

21.1. The Commission, 

assisted by the 

Committee referred to 

in Article 23, shall 

ensure that there is an 

appropriate exchange 

of technical and 

scientific information 

between Member 

States, with a view to 

developing 

methodologies relating 

to: 

(a)the implementation 

of Article 20; 
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(b)the rehabilitation of 

those closed waste 

facilities identified 

under Article 20 in 

order to satisfy the 

requirements of Article 

4. Such methodologies 

shall allow for the 

establishment of the 

most appropriate risk 

assessment procedures 

and remedial actions 

having regard to the 

variation of geological, 

hydrogeological and 

climatological 

characteristics across 

Europe. 

 

21.2. Member States 

shall ensure that the 

competent authority 

follows or is informed 

of developments in 

best available 

techniques. 

 

21.3. The Commission 

shall organise an 

exchange of 
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information between 

Member States and the 

organisations 

concerned on best 

available techniques, 

associated monitoring 

and developments in 

them. The Commission 

shall publish the 

results of the exchange 

of information. 

22.1-22.2 

22.1. By 1 May 2008, 

the Commission shall 

adopt, in accordance 

with the procedure 

referred to in Article 

23(2), the provisions 

necessary for the 

following, prioritising 

(e), (f) and (g): 

(a) the 

harmonisation and 

regular transmission of 

the information 

referred to in Articles 

7(5) and 12(6); 

 

(b) the 

implementation of 

 Непреносиво  

Односе се на 

обавезе 

Комисије  

 

  



260 
 

Article 13(6), 

including technical 

requirements relating 

to the definition of 

weak acid dissociable 

cyanide and its 

measurement method; 

 

(c) technical 

guidelines for the 

establishment of the 

financial guarantee in 

accordance with the 

requirements of Article 

14(2); 

 

(d)technical guidelines 

for inspections in 

accordance with 

Article 17; 

 

(e)completion of the 

technical requirements 

for waste 

characterisation 

contained in Annex II; 

 

(f)interpretation of the 

definition contained in 

point 3 of Article 3; 
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(g)definition of the 

criteria for the 

classification of waste 

facilities in accordance 

with Annex III; 

 

(h)determination of 

any harmonised 

standards for sampling 

and analysis methods 

needed for the 

technical 

implementation of this 

Directive. 

 

22.2. Any subsequent 

amendments necessary 

for adapting the 

Annexes to scientific 

and technical progress 

shall be adopted by the 

Commission in 

accordance with the 

procedure referred to 

in Article 23(2). 

Those amendments 

shall be made with a 

view to achieving a 

high level of 
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environmental 

protection. 

23.1-23.3 

 

23.1. The Commission 

shall be assisted by the 

Committee established 

by Article 18 of 

Directive 75/442/EEC, 

hereinafter ‘the 

Committee’. 

 

23.2. Where reference 

is made to this 

paragraph, Articles 5 

and 7 of Decision 

1999/468/EC shall 

apply, having regard to 

the provisions of 

Article 8 thereof. The 

period laid down in 

Article 5(6) of 

Decision 1999/468/EC 

shall be set at three 

months. 

 

23.3. The Committee 

shall adopt its Rules of 

Procedure. 

 Непреносиво 

Односе се на 

рад Комитета 

успостављеног 

у складу са 

директивом 

75/442/ЕЕЗ 

  

24.1-24.4 
24.1. Member States 

shall ensure that any 
 непреносиво 

Односи се на 

државе 
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waste facility which 

has been granted a 

permit or which is 

already in operation on 

1 May 2008 complies 

with the provisions of 

this Directive by 1 

May 2012, except for 

those set out in Article 

14(1) for which 

compliance must be 

ensured by 1 May 

2014 and for those set 

out in Article 13(6) for 

which compliance 

must be ensured in 

accordance with the 

timetable laid down 

therein. 

24.2. Paragraph 1 shall 

not apply to waste 

facilities closed by 1 

May 2008. 

 

24.3. Member States 

shall ensure that, from 

1 May 2006 and 

notwithstanding any 

closure of a waste 

facility after that date 

чланице ЕУ 
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and before 1 May 

2008, extractive waste 

is managed in a way 

that does not prejudice 

the fulfilment of 

Article 4(1) of this 

Directive, and other 

applicable 

environmental 

requirements set out in 

Community 

legislation, including 

Directive 2000/60/EC. 

24.4. Articles 5, 6(3) to 

(5), 7, 8, 12(1) and (2) 

and 14(1) to (3) shall 

not apply to those 

waste facilities that: 

—stopped accepting 

waste before 1 May 

2006, 

 

—are completing the 

closure procedures in 

accordance with the 

applicable Community 

or national legislation 

or programmes 

approved by the 

competent authority, 
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and 

 

—will be effectively 

closed by 31 

December 2010. 

Member States shall 

notify such cases to the 

Commission by 1 

August 2008 and 

ensure that these 

facilities are managed 

in a way that does not 

prejudice the 

achievement of the 

objectives of this 

Directive, in particular 

the objectives of 

Article 4(1), and those 

of any other 

Community 

legislation, including 

Directive 2000/60/EC. 

25.1-25.2 

25.1. Member States 

shall bring into force 

the laws, regulations 

and administrative 

provisions necessary to 

comply with this 

Directive before 1 May 

 непреносиво 

Односи се на 

државе 

чланице ЕУ 
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2008. They shall 

forthwith inform the 

Commission thereof. 

When Member States 

adopt these measures, 

they shall contain a 

reference to this 

Directive or shall be 

accompanied by such 

reference on the 

occasion of their 

official publication. 

The methods of 

making such reference 

shall be laid down by 

Member States. 

 

25.2. Member States 

shall communicate to 

the Commission the 

text of the provisions 

of national law which 

they adopt in the field 

covered by this 

Directive. 

26. 

26. This Directive shall 

enter into force on the 

20th day following its 

publication in the 

 непреносиво 

Односи се на 

примену 

директиве   
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Official Journal of the 

European Union. 

27.  

27. This Directive is 

addressed to the 

Member States. 

Done at Strasbourg, 15 

March 2006. 

For the European 

Parliament  

The President  

J. BORRELL 

FONTELLES  

For the Council  

The President  

H. WINKLER 

 непреносиво 

Односи се на 

државе 

чланице ЕУ 

  

A.1 

ANNEX 1.1. Major-

accident prevention 

policy 

The operator's major-

accident prevention 

policy and safety 

management system 

should be 

proportionate to the 

major-accident hazards 

presented by the waste 

facility. For the 

purpose of 

  
Потпуно 

усклађено-  

потпуна 

усклађеност 

донет подзаконски 

акт 
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implementing them, 

account shall be taken 

of the following 

elements: 

 

(1)the major-accident 

prevention policy 

should include the 

operator's overall aims 

and principles of 

action with respect to 

the control of major-

accident hazards; 

 

(2)the safety 

management system 

should include the part 

of the general 

management system 

which includes the 

organisational 

structure, 

responsibilities, 

practices, procedures, 

processes and 

resources for 

determining and 

implementing the 

major-accident 

prevention policy; 
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(3)the following issues 

shall be addressed by 

the safety management 

system: 

(a)organisation and 

personnel — the roles 

and responsibilities of 

personnel involved in 

the management of 

major hazards at all 

levels in the 

organisation; 

identification of 

training needs of such 

personnel and the 

provision of the 

training so identified; 

and involvement of 

employees and, where 

appropriate, 

subcontractors; 

 

(b)identification and 

evaluation of major 

hazards — adoption 

and implementation of 

procedures for 

systematically 

identifying major 
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hazards arising from 

normal and abnormal 

operations and 

assessment of their 

likelihood and 

severity; 

 

(c)operational control 

— adoption and 

implementation of 

procedures and 

instructions for safe 

operation, including 

maintenance of plant, 

processes, equipment 

and temporary 

stoppages; 

 

(d)management of 

change — adoption 

and implementation of 

procedures for 

planning modifications 

to, or the design of, 

new waste facilities; 

 

(e)planning for 

emergencies — 

adoption and 

implementation of 
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procedures to identify 

foreseeable 

emergencies by 

systematic analysis and 

to prepare, test and 

review emergency 

plans to respond to 

such emergencies; 

 

(f)monitoring 

performance — 

adoption and 

implementation of 

procedures for the 

ongoing assessment of 

compliance with the 

objectives set by the 

operator's major-

accident prevention 

policy and safety 

management system, 

and the mechanisms 

for investigation and 

taking corrective 

action in case of non-

compliance. The 

procedures should 

cover the operator's 

system for reporting 

major accidents or near 
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misses, particularly 

those involving failure 

of protective measures, 

and their investigation 

and follow-up on the 

basis of lessons learnt; 

 

(g)audit and review — 

adoption and 

implementation of 

procedures for periodic 

systematic assessment 

of the major-accident 

prevention policy and 

the effectiveness and 

suitability of the safety 

management system; 

the documented review 

of performance of the 

policy and safety 

management system 

and its updating by 

senior management. 

1.2. Information to be 

communicated to the 

public concerned 

(1)Name of operator 

and address of the 

waste facility. 
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(2)Identification, by 

position held, of the 

person providing the 

information. 

 

(3)Confirmation that 

the waste facility is 

subject to the 

regulations and/or 

administrative 

provisions 

implementing this 

Directive and, when 

applicable, that the 

information relevant to 

the elements referred 

to in Article 6(2) has 

been submitted to the 

competent authority. 

 

(4)An explanation in 

clear and simple terms 

of the activity or 

activities undertaken at 

the site. 

 

(5)The common names 

or the generic names or 

the general danger 

classification of the 
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substances and 

preparations involved 

at the waste facility as 

well as waste which 

could give rise to a 

major accident, with an 

indication of their 

principal dangerous 

characteristics. 

 

(6)General information 

relating to the nature of 

the major-accident 

hazards, including 

their potential effects 

on the surrounding 

population and 

environment. 

 

(7)Adequate 

information on how 

the surrounding 

population concerned 

are to be warned and 

kept informed in the 

event of a major 

accident. 

 

(8)Adequate 

information on the 
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actions the population 

concerned should take, 

and on the behaviour 

they should adopt, in 

the event of a major 

accident. 

 

(9)Confirmation that 

the operator is required 

to make adequate 

arrangements on site, 

in particular liaison 

with the emergency 

services, to deal with 

major accidents and to 

minimise their effects. 

 

(10)A reference to the 

external emergency 

plan drawn up to cope 

with any off-site 

effects from an 

accident. This should 

include advice to co-

operate with any 

instructions or requests 

from the emergency 

services at the time of 

an accident. 
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(11)Details of where 

further relevant 

information can be 

obtained, subject to the 

requirements of 

confidentiality laid 

down in national 

legislation. 

 

А.2 

ANNEX 2.1. The 

waste to be deposited 

in a facility shall be 

characterised in such a 

way as to guarantee the 

long‐term physical and 

chemical stability of 

the structure of the 

facility and to prevent 

major accidents. The 

waste characterisation 

shall include, where 

appropriate and in 

accordance with the 

category of the waste 

facility, the following 

aspects: 

(1)description of 

expected physical and 

chemical 

  
Потпуно 

усклађено-  
 

донет подзаконски 

акт 
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characteristics of the 

waste to be deposited 

in the short and the 

long term, with 

particular reference to 

its stability under 

surface 

atmospheric/meteorolo

gical conditions, taking 

account of the type of 

mineral or minerals to 

be extracted and the 

nature of any 

overburden and/or 

gangue minerals that 

will be displaced in the 

course of the extractive 

operations; 

 

(2)classification of the 

waste according to the 

relevant entry in 

Decision 2000/532/EC 

(1), with particular 

regard to its hazardous 

characteristics; 

 

(3)description of the 

chemical substances to 

be used during 
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treatment of the 

mineral resource and 

their stability; 

 

(4)description of the 

method of deposition; 

 

(5)waste transport 

system to be 

employed. 

А.3 

ANNEX 3.1. Criteria 

for determining the 

classification of waste 

facilities 

A waste facility shall 

be classified under 

category A if: 

—a failure or incorrect 

operation, e.g. the 

collapse of a heap or 

the bursting of a dam, 

could give rise to a 

major accident, on the 

basis of a risk 

assessment taking into 

account factors such as 

the present or future 

size, the location and 

the environmental 

  
Потпуно 

усклађено-  
 

донет подзаконски 

акт 
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impact of the waste 

facility; or 

 

—it contains waste 

classified as hazardous 

under Directive 

91/689/EEC above a 

certain threshold; or 

 

—it contains 

substances or 

preparations classified 

as dangerous under 

Directives 67/548/EEC 

or 1999/45/EC above a 

certain threshold. 
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1. Назив прописа EУ 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

Директива бр. 94/22/EC Европског парламента и савета о условима за издавање и 
коришћење овлашћења за проспекцију и производњу угљoноводоника (Службени 
гласник L  164, 30 June 1994, pp. 3-8) 

 

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 

 

31994L0022 

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  

 
4. датум израде табеле 

Oвлашћени предлагач прописа – Влада 

Обрађивач – Министарство рударства и енергетике 
08.02.2021. 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе 

усклађености са прописом ЕУ 

6. Бројчане ознаке (шифре) 

планираних прописа из базе NPAA 

Предлог закона o изменама и допунама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима  

  

    Draft of the Law on Amendements and Supplements to the Law on Mining and 

Geological researches   

2011-255 
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7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

а) а1) 
б

) 
б1) в) г) д) 

Одредба 

прописа ЕУ 

(члан, став, 

подстав, 

тачка, анекс) 

Садржина одредбе 

Одред

бе 

пропи

са 

(члан, 

став, 

тачка) 

Садржина одредбе 

Ускла

ђеност 

одредбе 

прописа са 

одредбом 

прописа ЕУ 

(потпуно 

усклађено, 

делимично 

усклађено, 

неусклађено, 

непреносиво

) 

Разлози за 

делимичну 

усклађеност, 

неусклађенос

т или 

непреносиво

ст 

Напомена 

о усклађености 

прописа са 

прописима ЕУ 

1.1 

'competent 

authorities' means the 

public authorities, as 

defined in Article 1 

(1) of Directive 

90/531/EEC, which 

are responsible for 

granting authorization 

and/or monitoring use 

30.  

30. Примењена геолошка 

истраживања минералних и других 

геолошких ресурса, изводе се НА 

СОПСТВЕНОМ И/ИЛИ ТУЂЕМ 

ЗЕМЉИШТУ (У ПРИВАТНОЈ 

ИЛИ ЈАВНОЈ СВОЈИНИ) у оквиру 

истражног простора на на основу 

решења о одобрењу за геолошка 

истраживања које издаје, по захтеву 

потпу

но усклађено 
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thereof; привредног друштва, односно 

другог правног лица и предузетника 

ОСИМ КАДА СЕ ИЗВОДЕ У 

ОКВИРУ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ 

ПОЉА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 

46. ОВОГ ЗАКОНА. 

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 
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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 извештај о одобреним 

истраживањима за протеклу годину, 

најкасније до 31. јануара наредне 

године. 

послови из става 4. овог 

члана врше се као поверени. 
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1.2. 

'entity' means 

any natural or legal 

person or any group 

of such persons which 

applies for, is likely to 

apply for or holds an 

authorization; 

3.21  

3.21)  носилац истраживања 

је привредно друштво, односно 

друго правно лице и предузетник 

којем је одобрено извођење  

примењених геолошких 

истраживања од стране надлежног 

органа;  

 

потпу

но усклађено 
  

1.3 

'authorization' 

means any law, 

regulation, 

administrative or 

contractual provision 

or instrument issued 

thereunder by which 

the competent 

authorities of a 

Member State entitle 

an entity to exercise, 

on its own behalf and 

at its own risk, the 

exclusive right to 

prospect or explore 

for or produce 

hydrocarbons in a 

geographical area. An 

authorization may be 

granted for each 

activity separately or 

30.  
издавање одобрења за 

истраживање   

потпу

но усклађено 
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for several activities at 

a time; 

1.4. 

'public entity' 

means a public 

undertaking as 

defined in Article 1 

(2) of Directive 

90/531/EEC. 

  

Дефи

нисано у 

посебном 

закону/ 

Закону о 

јавним 

предузећима 

и обављању 

делатности 

од општег 

интереса/ 

  

2.1 

Member States 

retain the right to 

determine the areas 

within their territory 

to be made available 

for the exercise of the 

activities of 

prospecting, exploring 

for and producing 

hydrocarbons. 

3.20 

29)  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 ПОВРШИНСКИ ЈЕ 

ОМЕЂЕН ЛИНИЈАМА НАЈВИШЕ 

ДВА ЗАТВОРЕНА ПОЛИГОНА; 

потпу

но усклађено 
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2.2 

Whenever an 

area is made available 

for the exercise of the 

activities set out in 

paragraph 1, Member 

States shall ensure 

that there is no 

discrimination 

between entities as 

regards access to and 

exercise of these 

activities. 

54. и 

55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. 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. 

55. 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 на неком 

простору или поводом предлога 

привредног друштва, односно 

другог правног лица и 

предузетника, регистрованог за 

потпу

но усклађено 
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 истраживање минералних сировина. 

 

 

3.1 

Member States 

shall take the 

necessary measures to 

ensure that 

authorizations are 

granted following a 

procedure in which all 

interested entities may 

submit applications in 

accordance either with 

paragraph 2 or 3. 

54. и 

55.  

Издавање одобрења по 

oснову јавног тендера 

потпу

но усклађено 
  

3.2 

This procedure 

shall be initiated: 

(a) either at the 

initiative of the 

competent authorities 

by means of a notice 

inviting applications, 

to be published in the 

Official Journal of the 

European 

Communities at least 

90 days before the 

56. 

56. 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 

потпу

но усклађено 
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closing date for 

applications; 

(b) or by 

means of a notice 

inviting applications, 

to be published in the 

Official Journal of the 

European 

Communities 

following submission 

of an application by 

an entity without 

prejudice to Article 2 

(1). Other interested 

entities shall have a 

period of at least 90 

days after the date of 

publication in which 

to submit an 

application. 

Notices shall 

specify the type of 

authorization, the 

geographical area or 

areas in part or all of 

which an application 

has been or may be 

made and the 

proposed date or time 

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. 
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limit for granting 

authorization. 

Where 

preference is given to 

applications by 

entities which are 

single natural or legal 

persons, the notice 

shall so specify. 

3.3 

Member States 

may grant 

authorizations without 

initiating a procedure 

under paragraph 2 

where the area for 

which authorization is 

requested: 

(a) is available 

on a permanent basis; 

or 

(b) has been 

the subject of a 

previous procedure 

according to 

paragraph 2 which has 

not resulted in the 

grant of an 

 непреносиво 

Одре

дба 

опционог 

карактера  
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authorization; or 

(c) has been 

relinquished by an 

entity and does not 

fall automatically 

under (a). 

A Member 

State wishing to apply 

this paragraph shall 

within three months of 

the adoption of this 

Directive or, in case 

of Member States who 

have not yet 

introduced such 

procedures, without 

delay arrange for the 

publication in the 

Official Journal of the 

European 

Communities of a 

notice indicating the 

areas within its 

territory which are 

available under this 

paragraph and where 

detailed information 

in this regard can be 

obtained. Any 
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significant change in 

this information shall 

be the subject of an 

additional notice. 

However, no 

application for an 

authorization under 

this paragraph can be 

considered until after 

the publication of the 

relevant notice under 

this text. 

3.4 

A Member 

State may decide not 

to apply the 

provisions of 

paragraph 1 if and to 

the extent that 

geological or 

production 

considerations justify 

the granting of the 

authorization for an 

area to the holder of 

an authorization for a 

contiguous area. The 

Member State 

concerned shall 

ensure that the holders 

 непреносиво 

Одре

дба 

опционог 

карактера  
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of authorizations for 

any other contiguous 

areas are able to 

submit applications in 

such a case and are 

given sufficient time 

to do so. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. 

The following 

shall not be 

considererd as the 

grant of an 

authorization within 

the meaning of 

paragraph 1: 

(a) the grant of 

an authorization 

solely by reason of a 

change of name or 

ownership of an entity 

  

Неуск

лађено- (не 

постоји 

одредба 

прописа која 

се може 

упоредити са 

одредбом 

прописа ЕУ) 

Овим 

Законом 

створен је 

правни основ 

за доношење 

подзаконски

х аката 

којима ће 

бити 

успостављен

а потпуна 

усклађеност 
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holding an existing 

authorization, a 

change in the 

composition of such 

an entity or a transfer 

of an authorization; 

 

(b) the grant of 

an authorization to an 

entity having another 

form of authorization 

where the possession 

of the latter 

authorization implies 

a right to the grant of 

the former 

authorization; 

(c) the 

decision of the 

competent authorities 

taken within the 

framework of an 

authorization (whether 

or not such 

authorization was 

granted before the 

date fixed in Article 

14) and relating to the 
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commencement, 

interruption, 

prolongation or 

cessation of the 

activities or to the 

3.6. 

Notwithstandi

ng the initiation of the 

procedures mentioned 

in paragraph 2, 

Member States retain 

the option to refuse 

the granting of 

authorizations, whilst 

ensuring that this 

option does not give 

rise to discrimination 

between entities. 

55. 
Покретање поступка за 

спровођење јавног тендера   

потпу

но усклађено 
  

4.а 

if the 

geographical areas are 

not delimited on the 

basis of a prior 

geometric division of 

the territory, the 

extent of each area is 

determined in such a 

way that it does not 

exceed the area 

justified by the best 

possible exercise of 

3.20 и  

56. 

став 2. 

тачка 

2) 

Дефиниција истражног 

простора и начин одређивања 

простора  

потпу

но усклађено 
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the activities from the 

technical and 

economic points of 

view. In the case of 

authorizations granted 

following the 

procedures laid down 

in Article 3 (2), 

objective criteria shall 

be established to this 

end and shall be made 

available to the 

entities prior to the 

submission of 

applications; 

4.б. 

the duration of 

an authorization does 

not exceed the period 

necessary to carry out 

the activities for 

which the 

authorization is 

granted. However, the 

competent authorities 

may prolong the 

authorization where 

the stipulated duration 

is insufficient to 

complete the activity 

38. 

38. 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  ПРОДУЖЕНОГ истражног 

рока може бити до три године, а 

другог до две године, осим за 

истраживања из става 6. овог члана, 

с тиме да истражни рок почиње да 

тече од дана уручења решења о 

потпу

но усклађено 
  



296 
 

in question and where 

the activity has been 

performed in 

accordance with the 

authorization; 

одобрењу носиоцу истраживања.   

 

ИСТРАЖНИ РОК ПОЧИЊЕ 

ДА ТЕЧЕ ОД ДАНА УРУЧЕЊА 

РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ 

НОСИОЦУ ИСТРАЖИВАЊА И 

ТРАЈЕ ДО ИСТЕКА ПОСЛЕДЊЕГ 

ДАНА РОКА, ОСИМ КАДА ЈЕ 

НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА У 

СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ 

ПОДНЕО КОМПЛЕТАН ЗАХТЕВ 

ЗА ПРОДУЖЕЊЕ НАЈКАСНИЈЕ 

30 ДАНА ПРЕ ИСТЕКА 

ИСТРАЖНОГ РОКА У СКЛАДУ 

СА ЧЛАНОМ 39. ОВОГ ЗАКОНА, 

У КОМ СЛУЧАЈУ ОДОБРЕЊЕ ЗА 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОСТАЈЕ НА 

СНАЗИ И ПОСЛЕ ИСТЕКА РОКА 

А ДО УРУЧЕЊА НОСИОЦУ 

ИСТРАЖИВАЊА РЕШЕЊА ПО 

ЗАХТЕВУ ИЗ ЧЛАНА 39. 

     

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 
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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 

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА 

ИСТРАЖИВАЊА ОДРЕЂУЈЕ СЕ 

ИСТРАЖНИ РОК У ДУЖИНИ ДО 

ДВЕ ГОДИНЕ УЗ МОГУЋНОСТ 

ПРОДУЖЕЊА ДО ГОДИНУ 

ДАНА. 

 

Одобрењем за истраживање 

неметаличних минералних 

сировина за добијање грађевинских 

материјалакоји се користе као: 
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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,  И 

КАРБОНАТНЕ СИРОВИНЕ, ТУФ, 

ЗЕОЛИТИЗИРАНИ ТУФ И 

ТРЕСЕТ, који се користе у 

индустрији одређује се истражни 

рок у дужини до две године, 

узмогућност продужења истражног 

рока један пут до годину дана. 

 

4.ц. 

entities do not 

retain exclusive rights 

in the geographical 

area for which they 

have received an 

authorization for 

longer than is 

necessary for the 

proper performance of 

the authorized 

activities. 

47. 

став 

2-4.  

Решење о одобрењу за 

истраживање престаје да важи: 

1) на захтев носиоца 

истраживања, ДАНОМ 

ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА О 

ПРЕСТАНКУ РЕШЕЊА О 

ОДОБРЕЊУ ИСТРАЖИВАЊА 

НОСИОЦУ ОДОБРЕЊА; 

2) обуставом вршења 

истраживања, на основу записника 

геолошког инспектора, ДАНОМ 

ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА О 

ПРЕСТАНКУ РЕШЕЊА О 

потпу

но усклађено 
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ОДОБРЕЊУ ИСТРАЖИВАЊА 

НОСИОЦУ ОДОБРЕЊА;  

3) истеком истражног рока, 

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 38. 

СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА 

ИСТРАЖИВАЊЕ НЕ ПРЕСТАЈЕ 

ДА ВАЖИ УКОЛИКО НОСИЛАЦ 

ТОГ ОДОБРЕЊА ДОБИЈЕ И 

ОДОБРЕЊЕ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ У 

ДЕЛУ ТОГ ИСТРАЖНОГ ПОЉА, 

ВЕЋ МИНИСТАРСТВО 

ИСТОВРЕМЕНО ПО ЗАХТЕВУ 

ИМАОЦА ПРАВА ДОНОСИ 

ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ 

ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ КОЈИМ 

СМАЊУЈЕ ИСТРАЖНО ПОЉЕ 

ИЗУЗИМАЈУЋИ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ. 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА 

ИСТРАЖИВАЊЕ СЕ МОЖЕ 

ИЗМЕНИТИ САМО НА ЗАХТЕВ 

НОСИОЦА ИСТРАЖИВАЊА У 

СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 
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5.1 

Member States 

shall take the 

necessary measures to 

ensure that: 

1. 

authorizations are 

granted on the basis of 

criteria concerning, in 

all cases: 

(a) the 

technical and financial 

capability of the 

entities; and 

 

(b) the way in 

which they propose to 

prospect, to explore 

and/or to bring into 

production the 

geographical area in 

question; 

and, where 

applicable: 

(c) if the 

authorization is put up 

for sale, the price 

which the entity is 

47. 

став 1.  

и члан 

55. и 

56.  

47. 1. Надлежни орган ће 

укинути решење о одобрењу за 

истраживање пре истека одређеног 

истражног рока у случајевима ако 

се: 

1) истраживања не изводе у 

складу са пројектом геолошког 

истраживања;  

2) не обезбеди стручни 

надзор над извођењем геолошких 

истраживања; 

3) истраживања изводе ван 

одобреног истражног простора; 

4) не доставља годишњи 

извештај за претходну истражну 

годину; 

5) под видом истраживања 

врши експлоатација минералних 

сировина, подземних вода и 

геотермалних ресурса; 

6) не врати у првобитно 

стање земљиште на којем се изводе 

истражни радови; 

7) не спроводе прописане 

мере безбедности и здравља на 

раду, потребне мере обезбеђења 

Дело

мично 

усклађено   

Овим 

Законом 

створен је 

правни основ 

за доношење 

подзаконски

х аката 

којима ће 

бити 

успостављен

а потпуна 

усклађеност 
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prepared to pay in 

order to obtain the 

authorizations; 

(d) if, 

following evaluation 

under the criteria (a), 

(b) and, where 

applicable, (c), two or 

more applications 

have equal merit, 

other relevant 

objective and non-

discriminatory 

criteria, in order to 

make a final choice 

among these 

applications.The 

competent authorities 

may also take 

account, when 

appraising 

applications, of any 

lack of efficiency and 

responsibility 

displayed by the 

applicants in 

operations under 

previous 

authorizations. 

имовине, здравља људи и заштите 

животне средине и заштите 

културних добара и добара која 

уживају претходну заштиту;  

8) 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;  

9) накнадно утврди да 

приложена документација на 

основу које је издато одобрење 

садржи нетачне, односно 

неистините податке. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЋЕ 

УКИНУТИ РЕШЕЊЕ О 

ОДОБРЕЊУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 

ПРЕ ИСТЕКА ОДРЕЂЕНОГ 

ИСТРАЖНОГ РОКА У 

СЛУЧАЈЕВИМА АКО СЕ: 

1) ИСТРАЖИВАЊА НЕ 

ИЗВОДЕ У СКЛАДУ СА 

ПРОЈЕКТОМ ГЕОЛОШКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА;  

2) НЕ ОБЕЗБЕДИ 
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Where the 

competent authorities 

determine the 

composition of an 

entity to which they 

may grant an 

authorization, they 

shall make that 

determination on the 

basis of objective and 

non-discriminatory 

criteria. 

 

Where the 

competent authorities 

determine the operator 

of an entity to which 

they may grant an 

authorization, they 

shall make that 

determination on the 

basis of objective and 

non-discriminatory 

criteria. 

The criteria 

shall be drawn up and 

published in the 

Official Journal of the 

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД 

ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА; 

3) ИСТРАЖИВАЊА 

ИЗВОДЕ ВАН ОДОБРЕНОГ 

ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА; 

4) НЕ ДОСТАВЉА 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ПРЕТХОДНУ ИСТРАЖНУ 

ГОДИНУ У РОКУ ПРОПИСАНОМ 

ЗАКОНОМ; 

5) НЕ ВРАТИ У 

ПРВОБИТНО СТАЊЕ 

ЗЕМЉИШТЕ НА КОЈЕМ ЈЕ 

ИЗВОДИО ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ; 

6) 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;  

7) НЕ ПЛАТИ НАКНАДА 

ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА 



303 
 

European 

Communities before 

the start of the period 

for submission of 

applications. Member 

States which have 

already published the 

criteria in their official 

journals may limit the 

publication in the 

Official Journal of the 

European 

Communities to a 

reference to the 

publication in their 

official journals. 

However, any change 

in criteria shall be 

published in full in the 

Official Journal of the 

European 

Communities; 

ИСТРАЖИВАЊА, КАО И 

НАКНАДА ЗА НАФТУ И 

ПРИРОДНИ ГАС, ДОБИЈЕНУ 

ПРОБНИМ РАДОМ ИСТРАЖНИХ 

БУШОТИНА У ПРЕТХОДНОЈ 

ИСТРАЖНОЈ ГОДИНИ;  

8) НАКНАДНО УТВРДИ 

ДА ПРИЛОЖЕНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ОСНОВУ 

КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО ОДОБРЕЊЕ 

САДРЖИ НЕТАЧНЕ, ОДНОСНО 

НЕИСТИНИТЕ ПОДАТКЕ; 

9) АКО СЕ 

ИСТРАЖИВАЊЕМ УГРОЖАВА 

ВЕЋ ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ 

ИЛИ ИСТРАЖИВАЊЕ 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА И 

ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ; 

10) НЕ ПРИЈАВИ ПОЧЕТАК 

ИЗВОЂЕЊА ИСТРАЖНИХ 

РАДОВА У РОКУ 

ПРЕДВИЂЕНОМ ЗАКОНОМ; 

11) НЕ ЗАПОЧНЕ СА 

РАДОВИМА У РОКУ ОД 90 ДАНА 

ОД ДАНА ПРИЈЕМА ОДОБРЕЊА 

ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ; 

12) УКОЛИКО СЕ 
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ГОДИШЊИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 

УТВРДИ ДА СЕ РАДОВИ НЕ 

ИЗВОДЕ У СКЛАДУ СА 

ПРОЈЕКТОМ; 

13) ПОД ВИДОМ 

ИСТРАЖИВАЊА ВРШИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ИЛИ 

КОРИШЋЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ 

ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ 

РЕСУРСА; 

14) УКОЛИКО НЕ 

ДОСТАВИ СРЕДСТВА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 34. ОВОГ ЗАКОНА. 
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5.2 

the conditions 

and requirements 

concerning the 

exercise or 

termination of the 

activity which apply 

to each type of 

authorizations by 

virtue of the laws, 

regulations and 

administrative 

provisions in force at 

the time of submission 

of the applications, 

whether contained in 

the authorization or 

being one of the 

conditions to be 

accepted prior to the 

grant of such 

authorization, are 

established and made 

available to interested 

entities at all times. In 

the case provided for 

in Article 3 (2) (a), 

they may be made 

available only from 

the date starting from 

which applications for 

  

Неуск

лађено- (не 

постоји 

одредба 

прописа која 

се може 

упоредити са 

одредбом 

прописа ЕУ) 

Овим 

Законом 

створен је 

правни основ 

за доношење 

подзаконски

х аката 

којима ће 

бити 

успостављен

а потпуна 

усклађеност 
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authorization may be 

submitted; 

5.3. 

any changes 

made to the conditions 

and requirements in 

the course of the 

procedure are notified 

to all interested 

entities; 

  

Неуск

лађено- (не 

постоји 

одредба 

прописа која 

се може 

упоредити са 

одредбом 

прописа ЕУ) 

Овим 

Законом 

створен је 

правни основ 

за доношење 

подзаконски

х аката 

којима ће 

бити 

успостављен

а потпуна 

усклађеност 
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  3.1 

5.4 

the criteria, 

conditions and 

requirements referred 

to in this Article are 

applied in a non-

discriminatory 

manner; 

  

Неуск

лађено- (не 

постоји 

одредба 

прописа која 

се може 

упоредити са 

одредбом 

прописа ЕУ) 

Овим 

Законом 

створен је 

правни основ 

за доношење 

подзаконски

х аката 

којима ће 

бити 

успостављен

а потпуна 

усклађеност 

 

3.2 5.5  

any entity 

whose application for 

an authorization is 

unsuccessful, if the 

entity so wishes, 

informed of the 

reasons for the 

decision. 

  

Неуск

лађено- (не 

постоји 

одредба 

прописа која 

се може 

упоредити са 

одредбом 

прописа ЕУ) 

Овим 

Законом 

створен је 

правни основ 

за доношење 

подзаконски

х аката 

којима ће 

бити 

успостављен

а потпуна 

усклађеност 

 

3.4 6. 1 

Member States 

shall ensure that the 

conditions and 

requirements referred 

to in Article 5 (2) and 

члан 

5. 

Закон

а о 

накна

 

158. носилац истраживања 

плаћа накнаду за примењена 

геолошка истраживања минералних 

потпу

но усклађено 
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the detailed 

obligations for use of 

a specific 

authorization are 

justified exclusively 

by the need to ensure 

the proper 

performance of the 

activities in the area 

for which an 

authorization is 

requested, by the 

application of 

paragraph 2 or by the 

payment of a financial 

contribution or a 

contribution in 

hydrocarbons. 

дама 

за 

кориш

ћење 

јавних 

добар

а. 

и других геолошких ресурса, и 

накнаду за задржавање истражног 

простора у складу са овим законом. 

Члан 5. 

Накнаде за геолошка 

истраживања су: 

1) накнада за коришћење 

података и документације основних 

геолошких истраживања која су 

финансирана из буџета Републике 

Србије, као и за коришћење 

података и документације 

геолошких истраживања који су 

постали јавна својина - државна 

својина, по основу концесионих 

уговора (у даљем тексту: накнада за 

коришћење података и 

документације геолошких 

истраживања); 

2) накнада за примењена 

геолошка истраживања; 

3) накнада за задржавање 

права на истражни простор. 

Геолошка истраживања у 

смислу овог закона су основна и 

примењена геолошка истраживања 

дефинисана законом којим се 

уређују рударство и геолошка 

истраживања. 
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62.   6.2 

 

Member States 

may, to the extent 

justified by national 

security, public safety, 

public health, security 

of transport, 

protection of the 

environment, 

protection of 

biological resources 

and of national 

treasures possessing 

artistic, historic or 

archaeological value, 

safety of installations 

and of workers, 

planned management 

of hydrocarbon 

resources (for 

 непреносиво 

Одре

дба 

опционог 

карактера  
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example the rate at 

which hydrocarbons 

are depleted or the 

optimization of their 

recovery) or the need 

to secure tax 

revenues, impose 

conditions and 

requirements on the 

exercise of the 

activities set out in 

Article 2 (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.   6.3 

The rules for 

payment of 

contributions referred 

to in paragraph 1, 

including any 

requirement for State 

члан 

160. 

Закон

а о 

рудар

ству и 

158. 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 

потпу

но усклађено 
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participation, shall be 

fixed by Member 

States in such a way 

as to ensure that the 

independence of 

management of 

entities is maintained. 

 

However, 

where the grant of 

authorizations is 

subject to the State's 

participation in the 

activities and where a 

legal person has been 

entrusted with the 

management of this 

participation or where 

the State itself 

manages the 

participation, neither 

the legal person nor 

the State shall be 

prevented from 

assuming the rights 

and obligations 

associated with such 

participation, 

equivalent to the 

геоло

шким 

истра

живањ

има  

И чл. 

12, 

13., 16 

и 17.  

Закон

а о 

накна

дама 

за 

кориш

ћење 

јавних 

добар

а 

 

 

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 160.  

Од средстaва накнаде за 

коришћење минералних сировина и 

геотермалних ресурса, која 

припадају буџету Републике 

Србије, 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 1. овог члана утврђује се 
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importance of the 

participation provided 

that the legal person 

or the State shall not 

be party to 

information nor 

exercise any voting 

rights on decisions 

regarding sources of 

procurement for 

entities, that the legal 

person or the State in 

combination with any 

public entity or 

entities shall not 

exercise a majority 

voting right on other 

decisions and that any 

vote by the State or 

the legal person shall 

be based exclusively 

on transparent, 

objective and non-

discriminatory 

principles, and shall 

not prevent the 

management decisions 

of the entity from 

being based on normal 

commercial 

коришћење остварених средстава, 

врсте и обим радова, услови и 

начин коришћења средстава 

намењених за реализацију 

програма. 

Влада доноси годишњи 

програм из става 1. 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 

инфраструктурних објеката и 

других објеката у циљу 

побољшавања услова живота, на 

који сагласност даје Министарство, 

односно надлежни орган аутономне 

покрајине. 

НАКНАДА ЗА 

ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА 

ИСТРАЖИВАЊА И НАКНАДА ЗА 
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principles. 

 

However, the 

provisions of the 

preceding sub-

paragraph shall not 

prevent the legal 

person or the State 

from opposing a 

decision by the 

holders of an 

authorization which 

would not respect the 

conditions and 

requirements, 

specified in the 

authorization, 

regarding depletion 

policy and protection 

of the financial 

interests of the State. 

 

The option to 

oppose a decision 

shall be exercised in a 

non-discriminatory 

manner, particularly 

regarding investment 

ЗАДРЖАВАЊЕ ИСТРАЖНОГ 

ПРОСТОРА, КОЈУ НОСИЛАЦ 

ИСТРАЖИВАЊА ГОДИШЊЕ 

ПЛАЋА ПО КВАДРАТНОМ 

КИЛОМЕТРУ (КМ²) ИСТРАЖНОГ 

ПРОСТОРА У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ЈАВНИХ ДОБАРА, УВЕЋАВА СЕ 

У СВАКОМ ПРОДУЖЕЊУ 

ИСТРАЖНОГ РОКА И У РОКУ 

ЗАДРЖАВАЊА ЗА 100% У 

ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ 

ИСТРАЖНИ РОК. 

 

Члан 12. 

Основица накнаде за 

примењена геолошка истраживања 

је површина истражног простора 

изражена у километрима 

квадратним (km
2
). 

 

Висина накнаде 

 

Члан 13. 

Висина накнаде за 

примењена геолошка истраживања 

прописана је у Прилогу 1, Taбeлa 2. 

овог закона.  
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decisions and sources 

of supply of entities. 

Where the State's 

participation in the 

activities is managed 

by a legal person 

which also holds the 

authorizations, the 

Member State shall 

put in place 

arrangements 

requiring that legal 

person to keep 

separate accounts for 

its commercial role 

and its role as 

manager of the State's 

participation and 

guaranteeing that 

there is no flow of 

information from the 

part of the legal 

person responsible for 

the management of 

the State's 

participation to the 

part of the legal 

person which holds 

authorizations in its 

own right. However, 

 

Члан 16. 

Основица накнаде за 

задржавање права на истражни 

простор је површина истражног 

простора изражена у километрима 

квадратним (km
2
). 

 

Висина накнаде  

 

Члан 17. 

Висина накнаде за 

задржавање права на истражни 

простор прописана је у Прилогу 1, 

Taбeлa 2. овог закона.  
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where the part of the 

legal person 

responsible for the 

management of the 

State's participation 

engages the part of the 

legal person which 

holds authorization as 

a consultant, the 

former may make 

available any 

information which is 

necessary for the 

consultancy work to 

be carried out. The 

holders of all 

authorizations to 

which the information 

relates shall be 

informed in advance 

of what information 

will be given in this 

way and shall be 

given sufficient time 

to raise objections. 

 

 

 



316 
 

 

 

6.4 

 Member 

States shall ensure 

that the monitoring of 

entities under an 

authorization is 

limited to that 

necessary to ensure 

compliance with the 

conditions, 

requirements and 

obligations referred to 

in paragraph 1. In 

particular, they shall 

take the measures 

necessary to ensure 

that no entity is 

required, by any law, 

regulation or 

administrative 

requirement, or by 

any agreement or 

undertaking, to 

provide information 

on its intended or 

actual sources of 

procurement, except 

at the request of the 

168. 

 

168. 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. 

потпу

но усклађено 
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competent authorities 

and exclusively with a 

view to the objectives 

set out in Article 36 of 

the Treaty. 

 

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. 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

НАД ПРИМЕНОМ ОДРЕДАБА 

ОВОГ ЗАКОНА И ПРОПИСА 

ДОНЕТИХ ЗА ЊЕГОВО 

СПРОВОЂЕЊЕ ВРШИ 

МИНИСТАРСТВО, ПРЕКО 

ГЕОЛОШКИХ И РУДАРСКИХ 

ИНСПЕКТОРА, У ОКВИРУ 

ДЕЛОКРУГА УТВРЂЕНОГ ОВИМ 

ЗАКОНОМ. 
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АУТОНОМНОЈ 

ПОКРАЈИНИ ПОВЕРАВА СЕ 

ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

НА САДРЖИНУ, ВРСТУ, 

ОБЛИК, ПОСТУПАК И 

СПРОВОЂЕЊЕ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА, 

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ 

УЧЕСНИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ 

НАДЗОРУ И ДРУГА ПИТАЊА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР КОЈА НИСУ УРЕЂЕНА 

ОВИМ ЗАКОНОМ, ПРИМЕЊУЈУ 

СЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА И ДРУГИХ 

ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

 

 

62.   7. 

Without 

prejudice to the 

provisions concerning 

or contained in 

individual 

 Непреносиво  

Одно

си се на 

државе 

чланице ЕУ 
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authorizations and to 

the provisions of 

Article 3 (5) (b) legal, 

regulatory and 

administrative 

provisions which 

reserve to a single 

entity the right to 

obtain authorizations 

in a specific 

geographical area 

within the territory of 

a Member State shall 

be abolished by the 

Member States 

concerned before 1 

January 1997. 

8.1-8.4  

8.1. Member 

States shall inform the 

Commission of any 

general difficulty 

encountered, de jure 

or de facto, by entities 

in access to or 

exercise of the 

activities of 

prospecting, exploring 

for and producing 

hydrocarbons in third 

 Непреносиво  

Одно

си се на 

обавезе 

Комисије и 

земље 

чланице ЕУ  
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countries, which have 

been brought to their 

attention. Member 

States and the 

Commission shall 

ensure that 

commercial 

confidentiality is 

respected. 

 

8.2. The 

Commission shall 

report to the European 

Parliament and the 

Council before 31 

December 1994, and 

periodically 

thereafter, on the 

situation of entities in 

third countries and on 

the state of any 

negotiations 

undertaken pursuant 

to paragraph 3 with 

those countries or in 

the framework of 

international 

organizations. 
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8.3. Whenever 

the Commission 

establishes, either on 

the basis of the reports 

referred to in 

paragraph 2 or on the 

basis of other 

information, that a 

third country is not 

granting Community 

entities, as regards 

access to or exercise 

of the activities 

referred to in 

paragraph 1, treatment 

comparable to that 

which the Community 

grants entities from 

that third country, the 

Commission may 

submit proposals to 

the Community for 

the appropriate 

mandate for 

negotiation with a 

view to obtaining 

comparable 

competitive 
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opportunities for 

Community entities. 

The Council shall 

decide by qualified 

majority 

 

8.4. In the 

circumstances 

described in 

paragraph 3, the 

Commission may at 

any time propose that 

the Council authorize 

one or more Member 

States to refuse an 

authorization to an 

entity which is 

effectively controlled 

by the third country 

concerned and/or by 

nationals of that third 

country. 

 

The 

Commission may 

make such a proposal 

on its own initiative or 

at the request of a 
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Member State. 

 

The Council 

shall act by qualified 

majority as soon as 

possible. 

9.  

Each Member 

State shall publish and 

communicate to the 

Commission an 

annual report which 

shall include 

information on the 

geographical areas 

which have been 

opened for 

prospecting, 

exploration and 

production, 

authorizations 

granted, entities 

holding authorizations 

and the composition 

thereof and the 

estimated reserves 

contained in its 

territory. 

 Непреносиво  

Одно

си се на 

обавезе 

Комисије и 

земље 

чланице ЕУ  
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This provision 

does not imply any 

obligation for 

Member States to 

publish information of 

a commercially 

confidential nature. 

10.  

Member States 

shall notify the 

Commission, no later 

than 1 May 1995, of 

the competent 

authorities. Member 

States shall notify the 

Commission without 

delay of any 

subsequent changes. 

The Commission shall 

publish the list of 

competent authorities 

and any changes 

thereto in the Official 

Journal of the 

European 

Communities. 

 непреносиво 

Одно

си се на 

обавезе 

земље 

чланице ЕУ 

  

11. 
This Directive 

applies to 
 Непреносиво  Одно

си се на 
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authorizations granted 

from the date laid 

down in Article 14. 

примену 

директиве   

12.  

 The following 

paragraph shall be 

added to Article 3 of 

Directive 

90/531/EEC: 

 

'5. As regards 

the exploitation of 

geographical areas for 

the purpose of 

prospecting for or 

extracting oil or gas, 

paragraphs 1 to 4 shall 

apply as follows from 

the date on which the 

Member State 

concerned has 

complied with the 

provisions of the 

European Parliament 

and Council Directive 

94/22/EC of 30 May 

on the conditions for 

granting and using 

authorizations for the 

 Непреносиво  

Одно

си се на 

примену 

директиве   
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prospection, 

exploration and 

production of 

hydrocarbons (*): 

(a) the 

conditions laid down 

in paragraph 1 shall 

be considered to be 

satisfied with effect 

from that date without 

prejudice to paragraph 

3; 

 

(b) with effect 

from that date, the 

Member State referred 

to in paragraph 4 shall 

be required to 

communicate only the 

provisions relating to 

compliance with the 

conditions referred to 

in paragraphs 2 and 3. 

13. 

The provisions 

of Articles 3 and 5 

shall not apply to new 

authorizations granted 

by Denmark before 31 

 Непреносиво  

Одно

си се на 

примену 

директиве   
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December 2012, in 

respect of the areas 

which are 

relinquished on 8 July 

2012 upon expiry of 

the authorization 

issued on 8 July 1962. 

The new 

authorizations shall be 

granted on the basis of 

objective and non-

discriminatory 

principles. 

 

Consequently, 

this Article shall not 

create any precedent 

for Member States. 

 

14. 

Member States 

shall bring into force 

the laws, regulations 

and administrative 

provisions necessary 

to comply with this 

Directive by 1 July 

1995. They shall 

forthwith inform the 

 непреносиво 

Одно

си се на 

обавезе 

земље 

чланице ЕУ 
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Commission thereof. 

 

When Member 

States adopt these 

measures they shall 

contain a reference to 

this Directive or shall 

be accompanied by 

such reference at the 

time of their official 

publication. The 

methods of making 

such reference shall 

be laid down by 

Member States. 

 

15.  

This Directive 

shall enter into force 

on the day of its 

publication in the 

Official Journal of the 

European 

Communities 

 Непреносиво  

Одно

си се на 

примену 

директиве   

  

16.  

This Directive 

is addressed to the 

Member States 

 непреносиво 

Одно

си се на 

земље 

чланице ЕУ 
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1. Назив прописа EУ 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

Директива бр. 2009/31/EC Европског парламента и савета о геолошком складиштењу за карбон 
диоксид   

 

Directive 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 

 

32009L0031 

 

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  

 
4. датум израде табеле 

Oвлашћени предлагач прописа – Влада 

Обрађивач – Министарство рударства и енергетике  
08.02.2021.  

5. Назив прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ 
6. Бројчане ознаке (шифре) планираних 

прописа из базе НПАА 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима  

  

    Draft of the Law on Amendements and Supplements to the Law on Mining and 

Geological researches   

 

NPAA 2011-255 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 
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а) а1) 
б

) 
б1) в) г) д) 

Одредба прописа 

ЕУ (члан, став, 

подстав, тачка, 

анекс) 

Садржина 

одредбе 

Одредб

е 

пропис

а 

(члан, 

став, 

тачка) 

Садржина одредбе 

Усклађеност 

одредбе прописа са 

одредбом прописа 

ЕУ (потпуно 

усклађено, 

делимично 

усклађено, 

неусклађено, 

непреносиво) 

 

Разлози за 

делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност 

или 

непреносивост 

На

помена о 

усклађенос

ти прописа 

са 

прописима 

ЕУ 

1.1 

This 

Directive 

establishes a legal 

framework for the 

environmentally 

safe geological 

storage of carbon 

dioxide (CO2) to 

contribute to the 

fight against 

climate change. 

 

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 других 

геолошких ресурса, изградња, 

коришћење и одржавање рударских 

објеката, постројења, машина и уређаја, 

потпуно 

усклађено 
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извођење рударских радова, управљање 

рударским отпадом, поступци санације и 

рекултивације напуштених рударских 

објеката, као и надзор над спровођењем 

овог закона.  

 

 

1.2. 

The 

purpose of 

environmentally 

safe geological 

storage of CO2 is 

permanent 

containment of 

CO2 in such a way 

as to prevent and, 

where this is not 

possible, eliminate 

as far as possible 

negative effects 

and any risk to the 

environment and 

human health.   

5.   

5. Геолошка истраживања, 

експлоатација резерви минералних 

сировина и геотермалних ресурса, 

коришћење и одржавање рударских 

објеката, врши се на начин којим се 

обезбеђује оптимално геолошко, 

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.  

 

 

потпуно 

усклађено 
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2.1 

This 

Directive shall 

apply to the 

geological storage 

of CO2 in the 

territory of the 

Member States, 

their exclusive 

economic zones 

and on their 

continental 

shelves within the 

meaning of the 

United Nations 

Convention on the 

Law of the Sea 

(Unclos). 

  непреносиво   

Односи 

се на државе 

чланице ЕУ  

 

2.2.-2.4 

This 

Directive shall not 

apply to 

geological storage 

of CO2, with a 

total intended 

storage below 100 

kilotonnes, 

undertaken for 

research, 

development or 

testing of new 

products and 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим 

Законом створен 

је правни основ 

за доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 
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processes. 

The 

storage of CO2 in 

a storage site with 

a storage complex 

extending beyond 

the area referred to 

in paragraph 1 

shall not be 

permitted.  

The 

storage of CO2 in 

the water column 

shall not be 

permitted.  

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир    

за  пренос истих 

одредби 

директиве   

 

3.1-3.3 

‘geologica

l storage of CO2’ 

means injection 

accompanied by 

storage of CO2 

streams in 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

 



334 
 

underground 

geological 

formations; 

‘water 

column’ means the 

vertically 

continuous mass 

of water from the 

surface to the 

bottom sediments 

of a water body; 

‘storage 

site’ means a 

defined volume 

area within a 

geological 

formation used for 

the geological 

storage of CO2 

and associated 

surface and 

injection facilities; 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве  
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3.4 

‘geologica

l formation’ means 

a 

lithostratigraphical 

subdivision within 

which distinct 

rock layers can be 

found and 

mapped; 

 

3.1.  

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; 

потпуно 

усклађено 
  

3.5-3.7 

‘leakage’ 

means any release 

of CO2 from the 

storage complex; 

‘storage 

complex’ means 

the storage site 

and surrounding 

geological domain 

which can have an 

effect on overall 

storage integrity 

and security; that 

is, secondary 

containment 

formations; 

‘hydraulic 

unit’ means a 

hydraulically 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 
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connected pore 

space where 

pressure 

communication 

can be measured 

by technical 

means and which 

is bordered by 

flow barriers, such 

as faults, salt 

domes, 

lithological 

boundaries, or by 

the wedging out or 

outcropping of the 

formation; 

 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве  

3.8 

‘explorati

on’ means the 

assessment of 

potential storage 

complexes for the 

purposes of 

geologically 

storing CO2 by 

means of activities 

intruding into the 

subsurface such as 

drilling to obtain 

geological 

information about 

3.12) и 

21. 

12) 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 

потпуно 

усклађено 
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strata in the 

potential storage 

complex and, as 

appropriate, 

carrying out 

injection tests in 

order to 

characterise the 

storage site; 

 

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. 

21. 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 

УТВРЂИВАЊА, коришћења и 

заштите ресурса и резерви 

подземних вода и геотермалних 

ресурса, инжењерскогеолошка-

геотехничка и хидрогеолошка 

истраживања геолошке средине за 

потребе просторног и 

урбанистичког планирања, 

СНИЖАВАЊА НИВОА 
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ПОДЗЕМНИХ ВОДА, 

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 
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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 CО2. 

У ПОГЛЕДУ УСЛОВА И 

НАЧИНА КОНТРОЛЕ И 

ПРАЋЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ 

ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ 

СТАКЛЕНЕ БАШТЕ У 

АТМОСФЕРИ НА НИВОУ КОЈИ 

БИ СПРЕЧИО ОПАСНЕ 

АНТРОПОГЕНЕ СМЕТЊЕ У 

КЛИМАТСКОМ СИСТЕМУ, 

ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПРОПИСИ ИЗ 

ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, А У ПОГЛЕДУ 

УСЛОВА И НАЧИНА 

ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА 

СКЛАДИШТЕЊЕ CО2 

ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПРОПИСИ ИЗ 
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ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ 

ОБЈЕКАТА. 

  

3.9 

‘explorati

on permit’ means 

a written and 

reasoned decision 

authorising 

exploration, and 

specifying the 

conditions under 

which it may take 

place, issued by 

the competent 

authority pursuant 

to the 

requirements of 

this Directive; 

 

30. и 

21. 

став 4.   

30. Примењена геолошка 

истраживања минералних и других 

геолошких ресурса, изводе се НА 

СОПСТВЕНОМ И/ИЛИ ТУЂЕМ 

ЗЕМЉИШТУ (У ПРИВАТНОЈ 

ИЛИ ЈАВНОЈ СВОЈИНИ) у 

оквиру истражног простора на на 

основу решења о одобрењу за 

геолошка истраживања које издаје, 

по захтеву привредног друштва, 

односно другог правног лица и 

предузетника ОСИМ КАДА СЕ 

ИЗВОДЕ У ОКВИРУ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА У 

СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 46. ОВОГ 

ЗАКОНА. 

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 

деломично 

усклађено  

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 
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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 
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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 

годину, најкасније до 31. јануара 

наредне године. 

послови из става 4. овог 

члана врше се као поверени. 
 

21. став 4. 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. 

У ПОГЛЕДУ УСЛОВА И 

НАЧИНА КОНТРОЛЕ И 

ПРАЋЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ 

ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ 

СТАКЛЕНЕ БАШТЕ У 
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АТМОСФЕРИ НА НИВОУ КОЈИ 

БИ СПРЕЧИО ОПАСНЕ 

АНТРОПОГЕНЕ СМЕТЊЕ У 

КЛИМАТСКОМ СИСТЕМУ, 

ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПРОПИСИ ИЗ 

ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, А У ПОГЛЕДУ 

УСЛОВА И НАЧИНА 

ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА 

СКЛАДИШТЕЊЕ CО2 

ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПРОПИСИ ИЗ 

ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ 

ОБЈЕКАТА. 

 

 

3.10. 

‘operator’ 

means any natural 

or legal, private or 

public person who 

operates or 

controls the 

storage site or to 

whom decisive 

economic power 

over the technical 

functioning of the 

storage site has 

been delegated 

according to 

3.21  

30) НОСИЛАЦ 

ИСТРАЖИВАЊА ЈЕ 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, 

ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО 

ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК КОЈЕМ ЈЕ 

ОДОБРЕНО ИЗВОЂЕЊЕ 

ПРИМЕЊЕНИХ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА ОД СТРАНЕ 

НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА; 

 

Деломично  

усклађено  

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 
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national 

legislation; 

 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 

3.11. 

‘storage 

permit’ means a 

written and 

reasoned decision 

or decisions 

authorising the 

geological storage 

of CO2 in a 

storage site by the 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 
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operator, and 

specifying the 

conditions under 

which it may take 

place, issued by 

the competent 

authority pursuant 

to the 

requirements of 

this Directive; 

 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве  
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3.12-3.13 

‘substantia

l change’ means 

any change not 

provided for in the 

storage permit, 

which may have 

significant effects 

on the 

environment or 

human health; 

‘CO2 

stream’ means a 

flow of substances 

that results from 

CO2 capture 

processes; 

 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 
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када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве  

3.14 

‘waste’ 

means the 

substances defined 

as waste in Article 

1(1)(a) of 

Directive 

2006/12/EC; 

 

3.44 

44) 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, као и нафтна 

исплака; 

 

потпуно 

усклађено 
  

3.15-3.22 

‘CO2 

plume’ means the 

dispersing volume 

of CO2 in the 

geological 

formation; 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 
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‘migration

’ means the 

movement of CO2 

within the storage 

complex; 

‘significan

t irregularity’ 

means any 

irregularity in the 

injection or 

storage operations 

or in the condition 

of the storage 

complex itself, 

which implies the 

risk of a leakage 

or risk to the 

environment or 

human health; 

‘significan

t risk’ means a 

combination of a 

probability 

ofoccurrence of 

damage and a 

magnitude of 

damage that 

cannot be 

disregarded 

without calling 

into question the 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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purposeof this 

Directive for the 

storage site 

concerned; 

‘corrective 

measures’ means 

any measures 

taken to 

correctsignificant 

irregularities or to 

close leakages in 

order to prevent or 

stop the release of 

CO2 from the 

storage complex; 

‘closure’ 

of a storage site 

means the 

definitive 

cessation ofCO2 

injection into that 

storage site; 

‘post-

closure’ means the 

period after the 

closure of a 

storagesite, 

including the 

period after the 

transfer of 

responsibility 
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tothe competent 

authority; 

‘transport 

network’ means 

the network of 

pipelines, 

including 

associated booster 

stations, for the 

transport of CO2 

tothe storage site. 

 

4.1.-4.4  

Member 

States shall retain 

the right to 

determine the 

areasfrom which 

storage sites may 

be selected 

pursuant to the 

requirements of 

this Directive. 

This includes the 

right of Member 

Statesnot to allow 

for any storage in 

parts or in the 

whole of 

theirterritory. 

Member 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 
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States which 

intend to allow 

geological storage 

ofCO2 in their 

territory shall 

undertake an 

assessment of the 

storage capacity 

available in parts 

or in the whole of 

their 

territory,including 

by allowing 

exploration 

pursuant to Article 

5. TheCommission 

may organise an 

exchange of 

information and 

bestpractices 

between those 

Member States, in 

the context of 

theexchange of 

information 

provided for in 

Article 27.  

The 

suitability of a 

geological 

formation for use 

as a storagesite 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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shall be 

determined 

through a 

characterisation 

and assessment of 

the potential 

storage complex 

and surrounding 

area pursuant to 

the criteria 

specified in Annex 

I.  

A 

geological 

formation shall 

only be selected as 

a storagesite, if 

under the 

proposed 

conditions of use 

there is no 

significant risk of 

leakage, and if no 

significant 

environmental or 

healthrisks exist.  
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5.1  

Where 

Member States 

determine that 

exploration is 

requiredto 

generate the 

information 

necessary for 

selection of 

storage 

sitespursuant to 

Article 4, they 

shall ensure that 

no such 

explorationtakes 

place without an 

exploration 

permit.  

Where 

appropriate, 

monitoring of 

injection tests may 

be includedin the 

exploration 

permit. 

18. 

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 

потпуно 

усклађено  
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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. 

 

5.2 

Member 

States shall ensure 

that the procedures 

for thegranting of 

exploration 

permits are open 

to all entities 

possessingthe 

necessary 

capacities and that 

the permits are 

granted orrefused 

on the basis of 

objective, 

published and 

non-

discriminatory 

30. и  

36.  

30. Примењена геолошка 

истраживања минералних и других 

геолошких ресурса, изводе се НА 

СОПСТВЕНОМ И/ИЛИ ТУЂЕМ 

ЗЕМЉИШТУ (У ПРИВАТНОЈ 

ИЛИ ЈАВНОЈ СВОЈИНИ) у 

оквиру истражног простора на на 

основу решења о одобрењу за 

геолошка истраживања које издаје, 

по захтеву привредног друштва, 

односно другог правног лица и 

предузетника ОСИМ КАДА СЕ 

ИЗВОДЕ У ОКВИРУ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА У 

СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 46. ОВОГ 

ЗАКОНА. 

Потпуно 

усклађено  
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criteria. 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 
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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 

извештај о одобреним 

истраживањима за протеклу 

годину, најкасније до 31. јануара 

наредне године. 

Послови из става 4. овог члана 

врше се као поверени. 

36. Ако су захтев за 

издавање одобрења у складу са 

одредбама члана 34. став 1. овог 

закона за истраживање истог 

минералног ИЛИ геолошког 

ресурса на истом истражном 

простору поднела два или више 

правних лица, односно 

предузетника, приоритет у 
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добијању одобрења има правно 

лице, односно предузетник, који је 

први поднео захтев за 

истраживање, сходно одредбама 

члана 34. овог закона. 

ЗА СВАКИ ПОДНЕТИ 

ЗАХТЕВ, У РЕГИСТАР ЗАХТЕВА 

СЕ УПИСУЈЕ ЗАВОДНИ БРОЈ 

ЗАХТЕВА, ДАТУМ, ЧАС И 

МИНУТ КАДА ЈЕ ЗАХТЕВ 

ПОДНЕТ, А У ПОТВРДИ 

ИЗДАТОЈ ПОДНОСИОЦУ 

ЗАХТЕВА УНОСИ СЕ ЗАВОДНИ 

БРОЈ ЗАХТЕВА КАО И ДАТУМ, 

САТ И МИНУТ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА. 

 
 

5.3. 

The 

duration of a 

permit shall not 

exceed the period 

necessary to carry 

out the exploration 

for which it is 

granted. 

However,the 

Member States 

may extend the 

38.  

38. Одобрењем за извођење 

примењених геолошких 

истраживања минералних 

сировина одређује се истражни рок 

у складу са захтевом носиоца 

истраживања у трајању до три 

године, уз могућност продужења 

истражног рока два пута у 

континуитету, при чему дужина 

првог ПРОДУЖЕНОГ истражног 

Потпуно 

усклађено 
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validity of the 

permit wherethe 

stipulated duration 

is insufficient to 

complete the 

explorationconcer

ned and where the 

exploration has 

been performed 

inaccordance with 

the permit. 

Exploration 

permits shall be 

grantedin respect 

of a limited 

volume area. 

рока може бити до три године, а 

другог до две године, осим за 

истраживања из става 46. овог 

члана, с тим да истражни рок 

почиње да тече од дана уручења 

решења о одобрењу носиоцу 

истраживања. 

ИСТРАЖНИ РОК 

ПОЧИЊЕ ДА ТЕЧЕ ОД ДАНА 

УРУЧЕЊА РЕШЕЊА О 

ОДОБРЕЊУ НОСИОЦУ 

ИСТРАЖИВАЊА И ТРАЈЕ ДО 

ИСТЕКА ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА 

РОКА, ОСИМ КАДА ЈЕ 

НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА У 

СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ 

ПОДНЕО КОМПЛЕТАН ЗАХТЕВ 

ЗА ПРОДУЖЕЊЕ НАЈКАСНИЈЕ 

30 ДАНА ПРЕ ИСТЕКА 

ИСТРАЖНОГ РОКА У СКЛАДУ 

СА ЧЛАНОМ 39. ОВОГ ЗАКОНА, 

У КОМ СЛУЧАЈУ ОДОБРЕЊЕ ЗА 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОСТАЈЕ НА 

СНАЗИ И ПОСЛЕ ИСТЕКА РОКА 

А ДО УРУЧЕЊА НОСИОЦУ 

ИСТРАЖИВАЊА РЕШЕЊА ПО 

ЗАХТЕВУ ИЗ ЧЛАНА 39.  

У случају када носилац 

истраживања минералних 
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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 

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА 

ИСТРАЖИВАЊА ОДРЕЂУЈЕ СЕ 

ИСТРАЖНИ РОК У ДУЖИНИ ДО 

ДВЕ ГОДИНЕ УЗ МОГУЋНОСТ 
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ПРОДУЖЕЊА 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 И КАРБОНАТНЕ 

СИРОВИНЕ, ТУФ, 

ЗЕОЛИТИЗИРАНИ ТУФ И 

ТРЕСЕТ, КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У 

ИНДУСТРИЈИ одређује се 

истражни рок у дужини до две 

године, уз могућност продужења 

истражног рока једном до годину 

дана. 

 



361 
 

5.4  

The holder 

of an exploration 

permit shall have 

the sole rightto 

explore the 

potential CO2 

storage complex. 

Member 

Statesshall ensure 

that no conflicting 

uses of the 

complex are 

permitte dduring 

the period of 

validity of the 

permit. 

42. 

Члан 42.  

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 

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 

Потпуно 

усклађено 
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доношења коначне одлуке о 

поднетом захтеву, прибави 

сагласност МИШЉЕЊЕ од 

носиоца одобрења за истраживање. 

 

У ОКВИРУ ОДОБРЕНОГ 

ИСТРАЖНОГ И/ИЛИ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА И 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ 

ПРОСТОРА МОГУ СЕ ВРШИТИ 

ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА 

ИСТРАЖИВАЊА У ЦИЉУ 

ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА И 

САНАЦИЈЕ ТЕРЕНА У СКЛАДУ 

СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ПРИМЕЊЕНА 

ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА 

ПОТРЕБЕ ВОДОСНАДБЕВАЊА 

МОГУ СЕ ВРШИТИ У ОКВИРУ 

ИСТРАЖНИХ ПОЉА 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 

ИСТРАЖНИХ И 

ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ 

ПРОСТОРА ПОДЗЕМНИХ ВОДА 

И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА  

КАДА ТО ДОЗВОЉАВАЈУ 

ГЕОЛОШКИ И ДРУГИ УСЛОВИ 
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И ПРИМЕЊЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ У СКЛАДУ 

СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

У ОКВИРУ ОДОБРЕНОГ 

ИСТРАЖНОГ И/ИЛИ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА И 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ 

ПРОСТОРА ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

СРБИЈЕ МОЖЕ НЕСМЕТАНО 

ВРШИТИ ОСНОВНА 

ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

БЕЗ САГЛАСНОСТИ НОСИОЦА 

ОДОБРЕЊА ЗА ПРИМЕЊЕНА 

ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ 

ПОЉА И ПРОСТОРА У ЦИЉУ 

ИЗРАДЕ ОСНОВНИХ 

ГЕОЛОШКИХ КАРАТА И 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ 

СТУДИЈА ЗА ПОТРЕБЕ 

ДРЖАВЕ, С ТИМ ДА 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕСТИ 

НОСИОЦА ОДОБРЕЊА О 

ПЛАНИРАНИМ ОСНОВНИМ 

ГЕОЛОШКИМ 

ИСТРАЖИВАЊИМА И ДА СЕ 

ЊИМА НЕ УГРОЖАВА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НОСИОЦА 

ОДОБРЕЊА. 
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6.1-6.3 

Member 

States shall ensure 

that no storage site 

is operated 

without a storage 

permit, that there 

shall be only one 

operator foreach 

storage site, and 

that no conflicting 

uses are permitted 

on thesite. 

Member 

States shall ensure 

that the procedures 

for the granting of 

storage permits are 

open to all entities 

possessing 

thenecessary 

capacities and that 

the permits are 

granted on the 

basisof objective, 

published and 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 
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transparent 

criteria.  

Without 

prejudice to the 

requirements of 

this Directive, 

priority for the 

granting of a 

storage permit for 

a particular site 

shall be given to 

the holder of the 

exploration permit 

for that site, 

provided that the 

exploration of that 

site is completed, 

that any condition 

set in the 

exploration permit 

has been complied 

with, and that the 

application for a 

storage permit is 

made during the 

periodof validity 

of the exploration 

permit. Member 

States shall ensure 

that no conflicting 

uses of the 

complex are 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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allowed during the 

permit procedure.  

7.1-7.10 

the  Applications to the 

competent 

authority for 

storage permits 

shall include at 

least the following 

information: 

 name and address of 

the potential 

operator; 

proof of the technical 

competence of the 

potential operator; 

the characterisation of 

the storage site 

and storage 

complex and an 

assessment of the 

expected security 

of the 

storagepursuant to 

Article 4(3) and 

(4); 

the total quantity of 

 . 
 

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 
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CO2 to be injected 

and stored, as well 

as the prospective 

sources and 

transport methods, 

the composition of 

CO2 streams, the 

injection rates and 

pressures, and the 

location of 

injection facilities; 

a description of 

measures to 

prevent significant 

irregularities; 

a proposed 

monitoring plan 

pursuant to Article 

13(2); 

a proposed corrective 

measures plan 

pursuant to Article 

16(2); 

a proposed provisional 

post-closure plan 

pursuant toArticle 

17(3); 

the 

information 

provided pursuant 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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to Article 5 of 

Directive85/337/E

EC;  

proof that 

the financial 

security or other 

equivalent 

provisionas 

required under 

Article 19 will be 

valid and effective 

before 

commencement of 

the injection. 

8.1-8.2 

the 

competent 

authority, on the 

basis of the 

application 

submitted 

pursuant to Article 

7 and of any other 

relevant 

information, is 

satisfied that: 

(a) all 

relevant 

requirements of 

this Directive and 

of other relevant 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 
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Community 

legislation are 

met; 

(b) the 

operator is 

financially sound 

and technically 

competent and 

reliable to operate 

and control the 

site and that 

professional and 

technical 

development and 

training of the 

operator and all 

staff are provided; 

(c) in the 

case of more than 

one storage site in 

the same hydraulic 

unit, the potential 

pressure 

interactions 

aresuch that both 

sites can 

simultaneously 

meet the 

requirements of 

this Directive; 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби дирек  
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the 

competent 

authority has 

considered any 

opinion of the 

Commission on 

the draft permit 

issued pursuant to 

Article 10. 

9.1-9.9  

the name 

and address of the 

operator; 

the precise 

location and 

delimitation of the 

storage site and 

storage complex, 

and information 

concerning the 

hydraulic unit; 

the 

requirements for 

storage operation, 

the total quantity 

ofCO2 authorized 

to be geologically 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 
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stored, the 

reservoir pressure 

limits, and the 

maximum 

injection rates and 

pressures; 

the 

requirements for 

the composition of 

the CO2 stream 

and the CO2 

stream acceptance 

procedure 

pursuant to Article 

12,and, if 

necessary, further 

requirements for 

injection and 

storage in 

particular to 

prevent significant 

irregularities; 

the 

approved 

monitoring plan, 

the obligation to 

implement the 

plan and 

requirements for 

updating it 

pursuant to Article 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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13 as well as the 

reporting 

requirements 

pursuant to Article 

14; 

the 

requirement to 

notify the 

competent 

authority in the 

event of leakages 

or significant 

irregularities, the 

approved 

corrective 

measures plan and 

the obligation to 

implement the 

corrective 

measures plan in 

the event of 

leakages or 

significant 

irregularities 

pursuant to Article 

16; 

the 

conditions for 

closure and the 

approved 

provisional post-
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closure plan 

referred to in 

Article 17; 

any 

provisions on 

changes, review, 

updating and 

withdrawal of the 

storage permit 

pursuant to Article 

11; 

the 

requirement to 

establish and 

maintain the 

financial security 

or any other 

equivalent 

pursuant to Article 

19. 

10.1-10.2 

Member 

States shall make 

the permit 

applications 

available to the 

Commission 

within one month 

after receipt. They 

shallalso make 

available other 

  Непреносиво  

Односи 

се на државе 

чланице ЕУ 
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related material 

that shall be taken 

intoaccount by the 

competent 

authority when it 

seeks to make a 

decision on the 

award of a storage 

permit. They shall 

inform the 

Commission of all 

draft storage 

permits and any 

other 

materialtaken into 

consideration for 

the adoption of the 

draft 

decision.Within 

four months after 

receipt of the draft 

storage permit, the 

Commission may 

issue a non-

binding opinion on 

it. If the 

Commission 

decides not to 

issue an opinion, it 

shall inform the 

Member State 

within one month 
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of submission of 

the draft permit 

andstate its 

reasons. 

The 

competent 

authority shall 

notify the final 

decision tothe 

Commission, and 

where it departs 

from the 

Commission 

opinion it shall 

state its reasons. 

11.1 

The 

operator shall 

inform the 

competent 

authority of any 

changes planned 

in the operation of 

the storage site, 

includingchanges 

concerning the 

operator. Where 

appropriate, the 

competent 

authority shall 

update the storage 

permit or the 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 
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permit conditions. формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве  

11.2 

Member 

States shall ensure 

that no substantial 

change is 

implemented 

without a new or 

updated storage 

permit issued 

inaccordance with 

this Directive. 

  Непреносиво  

Односи 

се на државе 

чланице ЕУ 
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Annex II, point 

13, first indent of 

Directive 

85/337/EEC shall 

apply in such 

cases. 

11.3-11.4  

The 

competent 

authority shall 

review and where 

necessary update 

or, as a last resort, 

withdraw the 

storage permit:  

(a) if it has 

been notified or 

made aware of any 

leakages or 

significant 

irregularities 

pursuant to Article 

16(1); 

(b) if the 

reports submitted 

pursuant to Article 

14 or the 

environmental 

inspections carried 

out pursuant to 

Article 15show 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 
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non-compliance 

with permit 

conditions or risks 

of leakages or 

significant 

irregularities; 

(c) if it is 

aware of any other 

failure by the 

operator to meet 

the permit 

conditions; 

(d) if it 

appears necessary 

on the basis of the 

latest scientific 

findings and 

technological 

progress; or 

(e) 

without prejudice 

to points (a) to (d), 

five years after 

issuing the permit 

and every 10 years 

thereafter. 

After a 

permit has been 

withdrawn 

pursuant to 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве  
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paragraph 3,the 

competent 

authority shall 

either issue a new 

storage permit or 

close the storage 

site pursuant to 

Article 17(1)(c). 

Until a new 

storage permit has 

been issued, the 

competent 

authority 

shalltemporarily 

take over all legal 

obligations 

relating to 

acceptancecriteria 

where the 

competent 

authority decides 

to continue 

CO2injections, 

monitoring and 

corrective 

measures pursuant 

to the 

requirements laid 

down in this 

Directive, the 

surrender of 

allowances in 
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cases of leakage 

pursuant to 

Directive 

2003/87/EC and 

preventive and 

remedial action 

pursuant to 

Articles 5(1) and 

6(1)of Directive 

2004/35/EC. The 

competent 

authority shall 

recover any costs 

incurred from the 

former operator, 

including by 

drawing on the 

financial security 

referred to in 

Article 19. In case 

of closure of the 

storage site 

pursuant to Article 

17(1)(c),Article 

17(4) shall apply. 
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12.1-12.3. 

A CO2 

stream shall 

consist 

overwhelmingly 

of carbon dioxide. 

To this end, no 

waste or other 

matter may be 

added for the 

purpose of 

disposing of that 

waste or other 

matter. However, 

aCO2 stream may 

contain incidental 

associated 

substances from 

the source, capture 

or injection 

process and trace 

substances added 

to assist in 

monitoring and 

verifying CO2 

migration. 

Concentrations of 

all incidental and 

added substances 

shall be 

belowlevels that 

would: 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 
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(a) 

adversely affect 

the integrity of the 

storage site or the 

relevant transport 

infrastructure; 

(b) pose a 

significant risk to 

the environment or 

human health; or 

(c) breach 

the requirements 

of applicable 

Community 

legislation. 

 

 

The 

Commission shall, 

if appropriate, 

adopt guidelines to 

help identify the 

conditions 

applicable on a 

case by case basis 

forrespecting the 

criteria laid down 

in paragraph 1. 

3.   Memb

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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er States shall 

ensure that the 

operator: 

(

a

) 

accepts 

and injects 

CO2 streams 

only if an 

analysis of the 

composition, 

including 

corrosive 

substances, of 

the streams and 

a risk 

assessment 

have been 

carried out, and 

if the risk 

assessment has 

shown that the 

contamination 

levels are in 

line with the 

conditions 

referred to in 

paragraph 1; 

 

(

b

keeps a 

register of the 
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) quantities and 

properties of 

the CO2 

streams 

delivered and 

injected, 

including the 

composition of 

those streams. 

 

   

13.  

Member 

States shall ensure 

that the operator 

carries out 

monitoring of the 

injection facilities, 

the storage 

complex 

(including where 

possible the CO2 

plume), and where 

appropriate the 

surrounding 

environment for 

the purpose of:  

(a) 

comparison 

between the actual 

  непреносиво   

Односи 

се на државе 

чланице ЕУ  
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and modelled 

behavior ofCO2 

and formation 

water, in the 

storage site; 

(b) 

detecting 

significant 

irregularities; 

(c) 

detecting 

migration of CO2; 

(d) 

detecting leakage 

of CO2; 

(e) 

detecting 

significant adverse 

effects for the 

surrounding 

environment, 

including in 

particular on 

drinking water, for 

human 

populations, or for 

users of the 

surrounding 

biosphere; 

(f) 
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assessing the 

effectiveness of 

any corrective 

measures taken 

pursuant to Article 

16; 

(g) 

updating the 

assessment of the 

safety and 

integrity of the 

storage complex in 

the short and long 

term, including the 

assessment of 

whether the stored 

CO2 will be 

completely and 

permanently 

contained. 

The 

monitoring shall 

be based on a 

monitoring plan 

designed by the 

operator pursuant 

to the 

requirements laid 

down in Annex II, 

including details 

on the monitoring 
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in accordance with 

the guidelines 

established 

pursuant to Article 

14 and Article 

23(2) of Directive 

2003/87/EC, 

submitted to and 

approved by the 

competent 

authority pursuant 

to Article 7(6) and 

Article 9(5) of this 

Directive. The 

plan shall be 

updated pursuant 

to the 

requirements laid 

down in Annex II 

and in any case 

every five years to 

take account of 

changes to the 

assessed risk of 

leakage, changes 

to the assessed 

risks to the 

environment and 

human health, new 

scientific 

knowledge, and 

improvements in 
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best available 

technology. 

Updated plans 

shall be re-

submitted for 

approval to the 

competent 

authority. 

 

14.  

At a 

frequency to be 

determined by the 

competent 

authority, and in 

any event at least 

once a year, the 

operator shall 

submit to 

thecompetent 

authority: 

1. all results of the 

monitoring 

pursuant to 

Article 13 in the 

reporting period, 

including 

information on 

the 

monitoringtechn

ology employed; 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 
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2. the quantities 

and properties of 

the CO2 streams 

delivered and 

injected, 

including 

composition of 

those streams, in 

the reporting 

period, 

registered 

pursuant to 

Article 12(3)(b); 

3. proof of the 

putting in place 

and maintenance 

of the financial 

security 

pursuant to 

Article 19 and 

Article 9(9); 

4. any other 

information the 

competent 

authority 

considers 

relevant for the 

purposes of 

assessing 

compliance with 

storage permit 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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conditions and 

increasing the 

knowledge of 

CO2 behavior in 

the storage site. 

 

15. 

Member 

States shall ensure 

that the competent 

authorities 

organize a system 

of routine and 

non-routine 

inspections of all 

storage complexes 

within the scope 

of this Directive 

for the purposes of 

checking and 

promoting 

compliance with 

the requirements 

of the Directive 

and of monitoring 

the effects on the 

environment and 

on human health. 

Inspection

s should include 

activities such as 

visits of the 

168.  

168. ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ 

ОДРЕДАБА ОВОГ ЗАКОНА И 

ПРОПИСА ДОНЕТИХ ЗА 

ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ ВРШИ 

МИНИСТАРСТВО, ПРЕКО 

ГЕОЛОШКИХ И РУДАРСКИХ 

ИНСПЕКТОРА, У ОКВИРУ 

ДЕЛОКРУГА УТВРЂЕНОГ 

ОВИМ ЗАКОНОМ. 

АУТОНОМНОЈ 

ПОКРАЈИНИ ПОВЕРАВА СЕ 

ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

НА САДРЖИНУ, ВРСТУ, 

ОБЛИК, ПОСТУПАК И 

СПРОВОЂЕЊЕ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА, 

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ 

УЧЕСНИКА У 

ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ И 

Деломично 

усклаћено   

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 
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surface 

installations, 

including the 

injection facilities, 

assessing the 

injection and 

monitoring 

operations carried 

out by the 

operator, and 

checking all 

relevant records 

kept by the 

operator. 

Routine 

inspections shall 

be carried out at 

least once a year 

until three years 

after closure and 

every five years 

until transfer of 

responsibility to 

the competent 

authority has 

occurred. They 

shall examine the 

relevant injection 

and monitoring 

facilities as well as 

the full range of 

relevant effects 

ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

КОЈА НИСУ УРЕЂЕНА ОВИМ 

ЗАКОНОМ, ПРИМЕЊУЈУ СЕ 

ОДРЕДБЕ ЗАКОНА И ДРУГИХ 

ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР. 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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from the storage 

complex on the 

environment and 

on human health. 

Non-

routine inspections 

shall be carried 

out:  

(a) if the 

competent 

authority has been 

notified or made 

aware of leakages 

or significant 

irregularities 

pursuant to Article 

16(1); 

(b) if the 

reports pursuant to 

Article 14 have 

shown insufficient 

compliance with 

the permit 

conditions; 

(c) to 

investigate serious 

complaints related 

to the environment 

or human health; 

(d) in 
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other situations 

where the 

competent 

authority 

considers this 

appropriate. 

Following 

each inspection, 

the competent 

authority shall 

prepare a report on 

the results of the 

inspection. The 

report shall 

evaluate 

compliance with 

the requirements 

of this Directive 

and indicate 

whether or not 

further action is 

necessary. The 

report shall be 

communicated to 

the operator 

concerned and 

shall be publicly 

available in 

accordance with 

relevant 

Community 

legislation within 
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two months of the 

inspection. 

 

16.  

Member 

States shall ensure 

that in the event of 

leakages or 

significant 

irregularities, the 

operator 

immediately 

notifies the 

competent 

authority, and 

takes the 

necessary 

corrective 

measures,includin

g measures related 

to the protection 

of human health. 

Incases of 

leakages and 

significant 

irregularities 

which imply the 

riskof leakage, the 

operator shall also 

notify the 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 
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competent 

authority pursuant 

to Directive 

2003/87/EC. 

The 

corrective 

measures referred 

to in paragraph 1 

shall be taken as a 

minimum on the 

basis of a 

corrective 

measures plan 

submitted to and 

approved by the 

competent 

authority pursuant 

to Article 7(7) and 

Article 9(6). 

The 

competent 

authority may at 

any time require 

the operator to 

take the necessary 

corrective 

measures, as well 

as measures 

related to the 

protection of 

human health. 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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These may be 

additional to or 

different from 

those laid out in 

the corrective 

measures plan. 

The competent 

authority may also 

at any time take 

corrective 

measures itself. 

If the 

operator fails to 

take the necessary 

corrective 

measures, the 

competent 

authority shall 

take the necessary 

corrective 

measures itself. 

The 

competent 

authority shall 

recover the costs 

incurred in 

relation to the 

measures referred 

to in paragraphs 3 

and 4 fromthe 

operator, including 
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by drawing on the 

financial security 

pursuant to Article 

19. 

  

17.1-17.5  

A storage 

site shall be 

closed:  

(a) if the 

relevant 

conditions stated 

in the permit have 

been met; 

(b) at the 

substantiated 

request of the 

operator, after 

authorisation of 

the competent 

authority; or 

(c) if the 

competent 

authority so 

decides after the 

withdrawal of a 

storage permit 

pursuant to Article 

11(3). 

After a 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 
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storage site has 

been closed 

pursuant to points 

(a)or (b) of 

paragraph 1, the 

operator remains 

responsible for 

monitoring, 

reporting and 

corrective 

measures, 

pursuant to the 

requirements laid 

down in this 

Directive, and for 

all obligations 

relating to the 

surrender of 

allowances in case 

of leakages 

pursuant 

toDirective 

2003/87/EC and pr 

eventive and 

remedial actions 

pursuant to 

Articles 5 to 8 of 

Directive 

2004/35/EC until 

the responsibility 

for the storage site 

is transferred to 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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the competent 

authority pursuant 

to Article 18(1) to 

(5) of this 

Directive. 

Theoperator shall 

also be responsible 

for sealing the 

storage site and 

removing the 

injection facilities. 

The 

obligations 

referred to in 

paragraph 2 shall 

be fulfilled on the 

basis of a post-

closure plan 

designed by the 

operator based on 

best practice and 

in accordance with 

the requirements 

laid down in 

Annex II. A 

provisional post-

closure plan shall 

be submitted to 

and approved by 

the competent 

authority pursuant 

to Article 7(8) and 
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Article 9(7). Prior 

to the closure of a 

storage site 

pursuant to points 

(a) or (b) of 

paragraph 1 of this 

Article, the 

provisional post-

closure plan shall 

be:  

(a) 

updated as 

necessary, taking 

account of risk 

analysis, best 

practice and 

technological 

improvements; 

(b) 

submitted to the 

competent 

authority for its 

approval; and 

(c) 

approved by the 

competent 

authority as the 

definitive post-

closure plan. 

After a 
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storage site has 

been closed 

pursuant to 

paragraph 1(c), the 

competent 

authority shall be 

responsible for 

monitoring and 

corrective 

measures pursuant 

to the 

requirements laid 

down in this 

Directive and for 

all obligations 

relating to the 

surrender of 

allowances in case 

of leakages 

pursuant to 

Directive2003/87/

EC and preventive 

and remedial 

action pursuant to 

Articles 5(1) and 

6(1) of Directive 

2004/35/EC. The 

post-closure 

requirements 

pursuant to this 

Directive shall be 

fulfilled by the 
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competent 

authority on the 

basis of the 

provisional post-

closure plan 

referred to in 

paragraph 3 of this 

Article, which 

shall be updated as 

necessary. 

The 

competent 

authority shall 

recover from the 

operator the costs 

incurred in 

relation to the 

measures referred 

to in paragraph 4, 

including by 

drawing on the 

financial security 

pursuant to Article 

19. 

 

18.1-18.8  

Where a 

storage site has 

been closed 

pursuant to points 

(a)or (b) of Article 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 
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17(1), all legal 

obligations 

relating to 

monitoring and 

corrective 

measures pursuant 

to the 

requirements laid 

down in this 

Directive, the 

surrender of 

allowances in the 

event of leakages 

pursuant to 

Directive 

2003/87/EC and 

preventive and 

remedial action 

pursuant to 

Articles 5(1) and 

6(1) of 

Directive2004/35/

EC, shall be 

transferred to the 

competent 

authority on its 

own initiative or 

upon request from 

the operator, if the 

following 

conditions are 

met:  

ЕУ) бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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(a) all 

available evidence 

indicates that the 

stored CO2 will be 

completely and 

permanently 

contained; 

(b) a 

minimum period, 

to be determined 

by the competent 

authority has 

elapsed. This 

minimum period 

shall be no shorter 

than 20 years, 

unless the 

competent 

authority is 

convinced that the 

criterion referred 

to in point (a) is 

complied with 

before the end of 

that period; 

(c) the 

financial 

obligations 

referred to in 

Article 20 have 

been fulfilled; 
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(d) the site 

has been sealed 

and the injection 

facilities have 

been removed. 

The 

operator shall 

prepare a report 

documenting that 

the condition 

referred to in 

paragraph 1(a) has 

been met and shall 

submit it to the 

competent 

authority for the 

latter to approve 

the transfer of 

responsibility. 

This report shall 

demonstrate, at 

least:  

(a) the 

conformity of the 

actual behavior of 

the injected 

CO2with the 

modelled 

behavior; 

(b) the 

absence of any 
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detectable leakage; 

(c) that the 

storage site is 

evolving towards a 

situation of long-

term stability. 

 

The 

Commission may 

adopt guidelines 

on the assessment 

of the matters 

referred to in 

points (a), (b) and 

(c) of the first 

subparagraph, 

highlighting 

therein any 

implications for 

the technical 

criteria relevant to 

the determination 

of the minimum 

periods referred to 

in paragraph 1(b). 

Where the 

competent 

authority is 

satisfied that the 

conditions referred 
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to in points (a) and 

(b) of paragraph 1 

are met, it shall 

prepare a draft 

decision of 

approval of the 

transfer of 

responsibility. The 

draft decision shall 

specify the method 

for determining 

that the conditions 

referred to in 

paragraph 1(d) 

have been met as 

well as any 

updated 

requirements for 

the sealing of 

thestorage site and 

for the removal of 

injection facilities.  

If the 

competent 

authority 

considers that the 

conditions referred 

to in points (a) and 

(b) of paragraph 1 

are not met, it 

shall informthe 

operator of its 
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reasons. 

 

 

Member 

States shall make 

the reports 

referred to in 

paragraph 2 

available to the 

Commission 

within one month 

after receipt. They 

shall also make 

available other 

related material 

that shall be taken 

into account by 

the competent 

authority when 

itprepares a draft 

decision of 

approval on the 

transfer of 

responsibility. 

They shall inform 

the Commission of 

all draft decisions 

of approval 

prepared by the 

competent 

authority pursuant 
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to paragraph 3, 

including any 

other material 

taken into 

consideration for 

arriving at its 

conclusion. Within 

four months after 

receipt of the draft 

decision of 

approval, the 

Commission may 

issue a non-

binding opinion on 

it. If the 

Commission 

decides not to 

issue an opinion, it 

shall inform the 

Member State 

within one month 

of submission of 

the draft decision 

of approval and 

state its reasons. 

Where the 

competent 

authority is 

satisfied that the 

conditions referred 

to in points (a) to 

(d) of paragraph 1 
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are complied with, 

it shall adopt the 

final decision and 

notify that 

decision to the 

operator. The 

competent 

authority shall also 

notify the final 

decision to the 

Commission, and 

where it departs 

from the 

Commission 

opinion it shall 

state its reasons. 

After the 

transfer of 

responsibility, 

routine inspections 

provided for in 

Article 15(3) shall 

cease and 

monitoring may be 

reduced to a level 

which allows for 

detection of 

leakages or 

significant 

irregularities. If 

any leakages or 

significant 
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irregularities are 

detected, 

monitoring shall 

be intensified as 

required to assess 

the scale of the 

problem and the 

effectiveness of 

corrective 

measures. 

In cases 

where there has 

been fault on the 

part of the 

operator, including 

cases of deficient 

data, concealment 

of relevant 

information, 

negligence, wilful 

deceit or a failure 

to exercise 

duediligence, the 

competent 

authority shall 

recover from the 

former operator 

the costs incurred 

after the transfer 

of responsibility 

has taken place. 

Without prejudice 
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to Article 20, there 

shall be no further 

recovery of costs 

after the transfer 

of responsibility. 

Where a 

storage site has 

been closed 

pursuant to Article 

17(1)(c), transfer 

of responsibility 

shall be deemed to 

take place if and 

when all available 

evidence indicates 

that the stored 

CO2 will be 

completely and 

permanently 

contained, and 

after the site has 

been sealed and 

the injection 

facilities have 

been removed 
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19.1-19.3  

Member 

States shall ensure 

that proof that 

adequate 

provisions can be 

established, by 

way of financial 

security or any 

other equivalent, 

on the basis of 

arrangements to be 

decided by 

theMember States, 

is presented by the 

potential operator 

as part ofthe 

application for a 

storage permit. 

This is in order to 

ensure thatall 

obligations arising 

under the permit 

issued pursuant to 

this Directive, 

including closure 

and post-closure 

requirements, as 

wellas any 

obligations arising 

from inclusion of 

the storage site 

underDirective 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 
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2003/87/EC, can 

be met. This 

financial security 

shall be valid and 

effective before 

commencement of 

injection. 

The 

financial security 

shall be 

periodically 

adjusted to take 

account of 

changes to the 

assessed risk of 

leakage and the 

estimated costs of 

all obligations 

arising under the 

permit issued 

pursuant to this 

Directive as well 

as any obligations 

arising from 

inclusion of the 

storage site under 

Directive 

2003/87/EC. 

The 

financial security 

or any other 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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equivalent referred 

to in paragraph 1 

shall remain valid 

and effective:  

(a) after a 

storage site has 

been closed 

pursuant to points 

(a)or (b) of Article 

17(1), until the 

responsibility for 

the storage site is 

transferred to the 

competent 

authority pursuant 

to Article 18(1) to 

(5); 

(b) after 

the withdrawal of 

a storage permit 

pursuant to Article 

11(3): 

(i) until a 

new storage 

permit has been 

issued; 

(ii) where 

the site is closed 

pursuant to Article 

17(1)(c), until the 
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transfer of 

responsibility 

pursuant to Article 

18(8),provided the 

financial 

obligations 

referred to in 

Article 20 have 

been fulfilled. 

 

20.1-20.2 

Member 

States shall ensure 

that the operator, 

on the basis of 

arrangements to be 

decided by the 

Member States, 

makes a financial 

contribution 

available to the 

competent 

authority beforethe 

transfer of 

responsibility 

pursuant to Article 

18 has takenplace. 

The contribution 

from the operator 

shall take into 

accountthose 

criteria referred to 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 
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in Annex I and 

elements relating 

to the history of 

storing CO2 

relevant to 

determining the 

post-transfer 

obligations, and 

cover at least the 

anticipated cost of 

monitoring for a 

period of 30 years. 

This financial 

contribution may 

be used to cover 

the costs borne by 

the competent 

authority after the 

transfer of 

responsibility to 

ensure that the 

CO2 is completely 

and permanently 

contained in 

geological storage 

sites after the 

transfer of 

responsibility. 

 

 

The 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 

 



418 
 

Commission may 

adopt guidelines 

for the estimation 

of the costs 

referred to in 

paragraph 1 to be 

developed in 

consultation with 

Member States 

with a view to 

ensuring 

transparency and 

predictability for 

operators. 

21.1-21.4 

Member 

States shall take 

the necessary 

measures to ensure 

that potential users 

are able to obtain 

access to transport 

networks and to 

storage sites for 

the purposes of 

geological 

storageof the 

produced and 

captured CO2, in 

accordance with 

paragraphs 2, 3 

and 4. 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 
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The access 

referred to in 

paragraph 1 shall 

be provided in a 

transparent and 

non-

discriminatory 

manner 

determined by 

theMember State. 

The Member State 

shall apply the 

objectives of fair 

and open access, 

taking into 

account:  

(a) the 

storage capacity 

which is or can 

reasonably be 

made available 

within the areas 

determined under 

Article 4, and 

thetransport 

capacity which is 

or can reasonably 

be made available; 

(b) the 

proportion of its 

CO2 reduction 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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obligations 

pursuant to 

international legal 

instruments and to 

Community 

legislationthat it 

intends to meet 

through capture 

and geological 

storage of CO2; 

(c) the 

need to refuse 

access where there 

is an 

incompatibility of 

technical 

specifications 

which cannot be 

reasonably 

overcome; 

(d) the 

need to respect the 

duly substantiated 

reasonable needs 

of the owner or 

operator of the 

storage site or of 

the transport 

network and the 

interests of all 

other users of the 
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storage or the 

network or 

relevant 

processing or 

handling facilities 

who may be 

affected. 

Transport 

network operators 

and operators of 

storage sites may 

refuse access on 

the grounds of 

lack of capacity. 

Duly substantiated 

reasons shall be 

given for any 

refusal. 

Member 

States shall take 

the measures 

necessary to 

ensure that the 

operator refusing 

access on the 

grounds of lack of 

capacity or a lack 

of connection 

makes any 

necessary 

enhancements as 
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far as it is 

economic to do so 

or when a 

potential customer 

is willing to pay 

for them, provided 

this would not 

negatively impact 

onthe 

environmental 

security of 

transport and 

geological storage 

ofCO2. 

 

22.1-22.2 

Member 

States shall ensure 

that they have in 

place dispute 

settlement 

arrangements, 

including an 

authority 

independent of the 

parties with access 

to all relevant 

information, to 

enable disputes 

relating to access 

to transport 

networks and to 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 
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storage sites to be 

settled 

expeditiously, 

taking into 

account the 

criteria referredto 

in Article 21(2) 

and the number of 

parties which may 

be involved in 

negotiating such 

access. 

In the 

event of cross-

border disputes, 

the dispute 

settlement 

arrangements of 

the Member State 

having jurisdiction 

over thetransport 

network or the 

storage site to 

which access has 

been refused shall 

be applied. Where, 

in cross-border 

disputes, more 

than one Member 

State covers the 

transport network 

or storage site 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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concerned, the 

Member States 

concerned shall 

consult with a 

view to ensuring 

that this Directive 

is applied 

consistently.  

23. 

Member States 

shall establish or 

designate the 

competent 

authority or 

authorities 

responsible for 

fulfilling the 

duties established 

under this 

Directive. Where 

more than one 

competent 

authority is 

designated, 

Member States 

shall establish 

arrangements for 

the coordination of 

the work of those 

authorities 

undertaken 

pursuant to this 

Directive. 

21. и 

30.  
 

Деломично 

усклађено  

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 
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односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 

 

24. 

In cases of 

transboundary 

transport of CO2, 

transboundary 

storage sites or 

transboundary 

storage 

complexes, the 

competent 

authorities of the 

Member States 

concerned shall 

jointly meet the 

requirements of 

this Directive and 

of other relevant 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 
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Community  

legislation. 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 

 

25.  

The 

competent 

authority shall 

establish and 

maintain:  

(a) a 

register of the 

storage permits 

161. 

161. Ради ефикаснијег 

прикупљања, обраде, архивирања, 

претраживања и дистрибуцију 

геолошких података и 

информација, једноставанијег и 

ефикасанијег приступа геолошким 

подацима и информацијама о 

основним геолошким 

Деломично 

усклађено  

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 
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granted; and 

(b) a 

permanent register 

of all closed 

storage sites and 

surrounding 

storage 

complexes, 

including maps 

and sections of 

their spatial extent 

and available 

information 

relevant for 

assessing that the 

stored CO2 will be 

completely and 

permanently 

contained. 

The 

registers referred 

to in paragraph 1 

shall be taken into 

consideration by 

the competent 

national 

authorities in 

relevantplanning 

procedures and 

when permitting 

any activity that 

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 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 
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could affect or be 

affected by the 

geological storage 

of CO2 in the 

registered storage 

sites. 

 

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: 
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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 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. 
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26. 

Member 

States shall make 

available to the 

public 

environmental 

information 

relating to the 

geological storage 

of CO2 in 

accordance with 

the applicable 

Community 

legislation. 

161. 

став 5.   

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.  

.  
 

Деломично 

усклађено    

Овим 

Законом створен 

је правни основ 

за доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 
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када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 

 

27.  

Every 

three years the 

Member States 

shall submit to the 

Commission a 

report on the 

implementation of 

this Directive, 

including the 

register referred to 

in Article 25(1)(b). 

The first report 

shall be sent to the 

Commission by 30 

June 2011. The 

report shall be 

drawn up on the 

basis of a 

questionnaire or 

outline drafted by 

the Commission in 

accordance with 

the 

procedurereferred 

to in Article 6 of 

  непреносиво   

Односи 

се на државе 

чланице ЕУ  
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Directive 

91/692/EEC. The 

questionnaire or 

outline shall be 

sent to Member 

States at least six 

months before the 

deadline for the 

submission of the 

report. 

The 

Commission shall 

organise an 

exchange of 

information 

between the 

competent 

authorities of the 

Member States 

concerning the 

implementation of 

this Directive. 

28. 

The 

Member States 

shall lay down the 

rules on penalties 

applicable to 

infringements of 

the national 

provisions adopted 

pursuant to this 

180. 

Члан 180. 

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:  

Деломично 

усклађено   

Овим 

Законом створен 

је правни основ 

за доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 
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Directive and shall 

take all measures 

necessary to 

ensure that they 

are implemented. 

The penalties 

provided for must 

be effective, 

proportionate and 

dissuasive. The 

Member States 

shall notify those 

provisions to the 

Commission by 25 

June2011 and 

shall notify it 

without delay of 

any subsequent 

amendment 

affecting them. 

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 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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са чланом 27. овог закона;  

6) не врши техничку 

контролу завршног извештаја под 

условима и на начин прописан у 

члану 28. овог закона;  

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 45);  

9) не поступи у складу са 

чланом 50. 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 

53. став 1); 

11) не врши примењена 

инжењерскогеолошка-геотехничка 

истраживања за потребе 

просторног и урбанистичког 

планирања, пројектовања и 
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изградње грађевинских, рударских 

и других објеката (члан 21. став 2);  

12) изводи геолошка 

истраживања без одобрења за 

истраживање (члан 30. став 1. и 

члан 31. став 1);  

13) врши наставак 

геолошких истраживања без 

одобрења (члан 38);  

14) врши 

инжењерскогеолошко-геотехничка 

истраживања без пријаве радова 

(члан 32. став 2);  

15) врши геолошка 

истраживања геотермалних 

ресурса за потребе снабдевања 

топлотнoм енергијом породичног 

домаћинстава физичког лица без 

пријаве радова (члан 33. став 2);  

16) врши задржавање права 

на истражни простор у циљу 

припреме документације за 

одобрење за експлоатацију без 

одобрења (члан 40);  

17) врши коришћење 

експлоатационог простора и 

ресурса и/или резерви подземних 
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вода и геотермалних ресурса ниске 

енталпије без одобрења (члан 58); 

18) 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 50. став 1. тачка 14). 

 

29. и 30.  

Amendme

nts of Annexes 

Measures 

may be adopted to 

amend the 

Annexes. Those 

measures, 

designed to amend 

non-essential 

elements of this 

Directive, shall be 

adopted in 

accordance with 

the regulatory 

procedure with 

scrutiny referred 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 
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to in Article 30(2). 

The 

Commission shall 

be assisted by the 

Climate Change 

Committee. 

Where 

reference is made 

to this paragraph, 

Article 5a(1)to (4) 

and Article 7 of 

Decision 

1999/468/EC shall 

apply, having 

regard to the 

provisions of 

Article 8 thereof. 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

 за  пренос истих 

одредби 

директиве  

31. 

Annex I 

shall be amended 

as follows: 

(a) point 

16 shall be 

replaced by the 

following: 

’16. 

Pipelines with a 

diameter of more 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 
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than 800 mm and 

a length of more 

than 40 km: 

—for the 

transport of gas, 

oil, chemicals, 

and, 

—for the 

transport of carbon 

dioxide 

(CO2)streams for 

the purposes of 

geological storage, 

including 

associated booster 

stations.’; 

(b) the 

following points 

shall be added: 

’23. 

Storage sites 

pursuant to 

Directive 

2009/31/EC of the 

European 

Parliament and of 

the Council of23 

April 2009 on the 

geological storage 

of carbon dioxide. 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве  
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’24. 

Installations for 

the capture of CO2 

streams for the 

purposes of 

geological storage 

pursuant to 

Directive 

2009/31/EC from 

installations 

covered by this 

Annex, or where 

the total yearly 

capture of CO2 

is1,5 mega tonnes 

or more. 

(*) OJ L 

140, 5.6.2009, p. 

114.’; 

Annex II 

shall be amended 

as follows: 

(a) the 

following point 

shall be added to 

point 3: 

'(j) 

Installations for 

the capture of CO2 

streams for the 
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purposes of 

geological storage 

pursuant to 

Directive2009/31/

EC from 

installations not 

covered by Annex 

I to this 

Directive.’; 

(b) point 

(i) of point 10 

shall be replaced 

by the following: 

‘(i) Oil 

and gas pipeline 

installations and 

pipelines forthe 

transport of CO2 

streams for the 

purposes of 

geological storage 

(projects not 

included inAnnex 

I).’ 
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32. 

In Article 

11(3)(j) of 

Directive 

2000/60/EC, the 

following indent 

shall be inserted 

after the third 

indent: 

‘- 

injection of carbon 

dioxide streams 

for storage 

purposes into 

geological 

formations which 

for natural reasons 

are permanently 

unsuitable for 

other purposes, 

provided that such 

injection is made 

in accordance with 

Directive 

2009/31/EC of the 

European 

Parliament and of 

the Council of 23 

April 2009 on the 

geological storage 

of carbon dioxide 

or excluded from 

  
Непреносиво 

 

Односи се на 

чланице ЕУ 
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the scope of that 

Directive pursuant 

to its Article 2(2); 

(*) OJ L 

140, 5.6.2009, p. 

114.’ 

33. 

In 

Directive 

2001/80/EC, the 

following Article 

shall be inserted: 

‘Article 9a 

1. 

Member States 

shall ensure that 

operators of all 

combustion plants 

with a rated 

electrical output of 

300 megawatts or 

morefor which the 

original 

construction 

licence or, in the 

absence of such a 

procedure, the 

original operating 

licence is granted 

  

Неусклађено- 

(не постоји одредба 

прописа која се може 

упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 
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after the entry into 

force of Directive 

2009/31/EC of the 

European 

Parliament and of 

the Council of 23 

April 2009 on the 

geological storage 

of carbon dioxide, 

have assessed 

whether the 

following 

conditions are 

met: 

—suitable 

storage sites are 

available, 

—

transport facilities 

are technically and 

economically 

feasible,  

—it is 

technically and 

economically 

feasible to retrofit 

for CO2 capture. 

If the 

conditions in 

paragraph 1 are 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 
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met, the competent 

authority shall 

ensure that 

suitable space on 

the installation 

sitefor the 

equipment 

necessary to 

capture and 

compress CO2 is 

set aside. The 

competent 

authority shall 

determine whether 

the conditions are 

met on the basis of 

the assessment 

referred to in 

paragraph 1 and 

other available 

information, 

particularly 

concerning the 

protection of the 

environment and 

human health.  

(*) OJ L 

140, 5.6.2009, p. 

114.’ 
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34. 

In Annex 

III to Directive 

2004/35/EC, the 

following 

paragraph shall be 

added: 

’14. The 

operation of 

storage sites 

pursuant to 

Directive2009/31/

EC of the 

European 

Parliament and of 

the Council of 23 

April 2009 on the 

geological storage 

of carbondioxide; 

(*) OJ L 

140, 5.6.2009, p. 

114.’ 

  Неусклађено 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 
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када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 

 

35. 

Article 

2(1)(a) of 

Directive 

2006/12/EC shall 

be replaced by the 

following: 

'(a) 

gaseous effluents 

emitted into the 

atmosphere and 

carbon dioxide 

captured and 

transported for the 

purposes of 

geological storage 

and geologically 

stored in 

accordance with 

Directive 

2009/31/EC of the 

European 

Parliament and of 

the Council of 23 

April 2009 on the 

 

Закон о управљању отпадом 

(Службени гласник бр 36/2009, 

88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. 

закон) , члан 4 , став 1,тачка 2 и тачка 

6(изузеци од примене)  

 

Потпуно 

усклађено 
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geological storage 

of carbon dioxide 

or excluded from 

the scope of that 

Directive pursuant 

to its Article 2(2); 

(*) OJ L 

140, 5.6.2009, p. 

114.’ 

36. 

 

In Article 

1(3) of Regulation 

(EC) No 

1013/2006, the 

following point 

shall be added: 

‘(h) 

shipments of CO2 

for the purposes of 

geological storage 

in accordance with 

Directive 

2009/31/EC of the 

European 

Parliament and of 

the Council of 23 

April 2009 on the 

geological storage 

of carbon dioxide;  

 

Закон о управљању отпадом 

(Службени гласник бр 36/2009, 

88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. 

закон) , члан 4 , став 1,тачка 2 и тачка 

6(изузеци од примене)  

 

Потпуно 

усклађено 
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37. 

In Annex I 

to Directive 

2008/1/EC, the 

following point 

shall be added: 

‘6.9 

Capture of CO2 

streams from 

installations 

covered by this 

Directive for the 

purposes of 

geological storage 

pursuant to 

Directive 

2009/31/EC of the 

European 

Parliament and of 

the Council of 23 

April 2009 on the 

geological storage 

of carbon dioxide. 

(*) OJ L 

140, 5.6.2009, p. 

114.’ 

  

Неусклађено 

(не постоји 

одредба прописа која 

се може упоредити са 

одредбом прописа 

ЕУ) 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 

истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 
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када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве 

 

38. 

The 

Commission shall 

transmit to the 

European 

Parliament and to 

the Council a 

report on the 

implementation of 

this Directive 

within nine 

months of 

receiving the 

reports referred to 

in Article 27. 

In the 

report transmitted 

by 31 March 2015, 

the Commission 

shall assess in 

particular, on the 

basis of 

experience with 

the 

implementation of 

  Непреносиво Није релевантно  
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this Directive, in 

light of the 

experience with 

CCS and taking 

into account 

technical progress 

and the most 

recent scientific 

knowledge: 

—whether 

permanent 

containment of 

CO2 in such a way 

as to prevent and 

reduce as far as 

possible negative 

effects on the 

environment and 

any resulting risk 

to human health 

and the 

environmental and 

human safety of 

CCS has been 

sufficiently 

demonstrated,  

—whether 

the procedures 

regarding the 

Commission’s 

reviews of the 
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draft storage 

permits, referred 

to in Article 10, 

and the draft 

decisions on 

transfer of 

responsibility, 

referred to in 

Article 18, are still 

required,  

—

experience with 

the provisions on 

CO2 stream 

acceptance criteria 

and procedure 

referred to in 

Article 12,  

—

experience with 

the provisions on 

third-party access 

referred to in 

Articles 21 and 22 

and with the 

provisions on 

transboundary 

cooperation 

pursuant to Article 

24,  

—the 
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provisions 

applicable to 

combustion plants 

with a rated 

electrical output of 

300 megawatts or 

more referred to in 

Article 9a of 

Directive 

2001/80/EC,  

—

prospects for 

geological storage 

of CO2 in third 

countries,  

—further 

development and 

updating of the 

criteria referred to 

in Annex I and 

Annex II, 

—

experience with 

incentives for 

applying CCS on 

installations 

combusting 

biomass,  

—the need 

for further 
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regulation on 

environmental 

risks related to 

CO2 transport, 

and shall 

present a proposal 

for revision of the 

Directive if 

appropriate. 

Where 

permanent 

containment of 

CO2 in such way 

as to prevent and, 

where this is not 

possible, eliminate 

as far as possible 

negative effects 

and any risk to the 

environment and 

human health, and 

the environmental 

and human safety 

of CCS have been 

sufficiently 

demonstrated, as 

well as its 

economic 

feasibility, the 

review shall 

examine whether 
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it is needed and 

practicable to 

establish a 

mandatory 

requirement for 

emission 

performance 

standards for new 

electricity-

generating large 

combustion 

installations 

pursuant to Article 

9a of Directive 

2001/80/EC. 

 

39. 

Member 

States shall bring 

into force the 

laws, regulations 

and administrative 

provisions 

necessary to 

comply with this 

Directive by 25 

June 2011. They 

shall forthwith 

communicate to 

the Commission 

the text of those 

  Непреносиво Није релевантно  



455 
 

measures. 

When 

Member States 

adopt these 

measures, they 

shall contain a 

reference to this 

Directive or shall 

be accompanied 

by such reference 

on the occasion of 

their official 

publication. The 

methods of 

making such 

reference shall be 

laid down by 

Member States. 

Member 

States shall 

communicate to 

the Commission 

the text of the 

main provisions of 

national law which 

they adopt in the 

field covered by 

this Directive. 

Member 

States shall ensure 

that the following 
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storage sites 

falling within the 

scope of this 

Directive are 

operated in 

accordance with 

the requirements 

of this Directive 

by 25 June 2012: 

(a) storage 

sites used in 

accordance with 

existing legislation 

on25 June 2009; 

(b) storage 

sites authorised in 

accordance with 

such legislation 

before or on 25 

June 2009, 

provided that the 

sites are used not 

later than one year 

after that date. 

 

Articles 4 

and 5, Article 7(3), 

Article 8(2) and 

Article 10 shall 

not apply in these 
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cases. 

 

Annex I 

CRITERI

A FOR THE 

CHARACTERIS

ATION AND 

ASSESSMENT 

OF THE 

POTENTIAL 

STORAGE 

COMPLEX AND 

SURROUNDING 

AREA 

REFERRED TO 

IN ARTICLE 4(3) 

  Неусклађено 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност 

 

AnnexII 

CRITERI

A FOR 

ESTABLISHING 

AND UPDATING 

THE 

MONITORING 

PLAN 

REFERRED TO 

IN ARTICLE 

13(2) AND FOR 

POST-CLOSURE 

MONITORING 

  Неусклађено 

Овим Законом 

створен је 

правни основ за 

доношење 

подзаконских 

аката којима ће 

бити 

успостављена 

потпуна 

усклађеност у 

односу област 

вршења 

геолошких 
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истраживања 

ради 

проналашења 

формација 

подобних за 

складиштење CO 

2 

Pотпунa 

транспозицијa  у 

делу који се 

односи на 

транспозицију 

одредби 

директиве које се 

односе на  

изградњу 

објеката за 

складиштење co2  

биће постигнут 

када се одреди 

законски оквир  

за  пренос истих 

одредби 

директиве  
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