
ПРЕДЛОГ

З А К О Н
О ЗАБРАНИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ РУДЕ НИКЛА У

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Члан 1.
Забрањује се експлоатација руде никла на целој територији Републике

Србије.

Члан 2.
Ова забрана односи се и на истраживачко-развојне радове, рударско-

геолошке истражне радове и геолошко-сеизмичка истраживања.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у

"Службеном гласнику Републике Србије".



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 чл. 99.

и 107. Устава Републике Србије и члана 150 став 1. Пословника Републике
Србија, као и у одредбама чл.74. и 88. Устава Републике Србије.

Одредбом члана 74. став 1. Устава Републике Србије предвиђено је да
свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно
обавештавање о њеном стању, ставом 2. истог члана предвиђено је да је свако,
а посебно Република Србија и аутономна покрајина одговоран за заштиту
животне средине, док је ставом 3. истог члана предвиђено да је свако дужан да
чува и побољшава животну средину.

Одредбом члана 88. став 2. Устава Републике Србије предвиђено је да
се Законом могу органичити облици експлоатације и располагања, односно
прописати услови за експлоатацију и располагање да би се отклонила опасност
од наношења штете животној средини или да би се спречила повреда права и
на законом заснованих интереса других лица.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Разлози за доношење овог закона огледају се у заштити и очувању

животне средине од могућих штетних последица по здравље људи који могу
настати експлоатацијом руде никла. Такође, разлози се налазе и у чињеници да
су већ започета најављена истраживања ове руде и то на више локација у
Републици, а која могу довести до експлоатације која је штетна по живот и
здравље људи.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНА РЕШЕЊА

Чланом 1. овог закона забрањује се екслоатација руде никла на целој
територији Републике Србије.

Чланом 2. овог закона предвиђено је да се ова забрана односи и на
истраживачко-развојне радове, рударско-геолошке истражне радове и
геолошко-сеизмичка истраживања, с обзиром да у члану 1. забрањујемо
експлоатација руде.

Чланом 3. овог закона предвиђено је да овај закон ступи на снагу
наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику републике Србије".

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона није неопходно обезбедити додатна
финансијска средства у буџету Републике Србије.

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са

чланом 167. Пословника Народне скупштине. Разлози за доношење овог закона
по хитном поступку произилазе из потребе да се обезбеди заштита животне
средине и спречи настајање штетних последица по живот и здравље људи и
њихове околине.



VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА
СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У

"СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ"
Ступање на снагу овог закона, наредног дана од дана објављивања,

предлаже се у складу са чланом 167. Пословника Народне скупштине којим је
између осталог предвиђено да би недоношење закона по хитном поступку
могло да проузрокује штетне последице по живот и здравље људи.


