ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О
ИЗЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ
ИСТРАЖИВАЊИМА

У складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС”, број 44/14)
и утврђеним делокругом рада, Министарство рударства и енергетике припремило је
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким
истраживањима.
На основу Закључка Одбора за привреду и финансије, 05 број: 4576/2015-1 од
29. априла 2015. године, Министарство рударства и енергетике је о Нацрту закона о
изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима спровело
јавну расправу. Јавна расправа спроведена је у периоду од 30. априла до 19. маја
2015. године у складу са програмом јавне расправе.
Јавна расправа почела је 30. априла 2015. године, истицањем Нацрта закона о
изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима на интернет
страници Министарства рударства и енергетике и е-порталу Управе за заједничке
послове републичких органа. У периоду јавне расправе сви заинтересовани су могли
да доставе своје писане коментаре поштом, односно електронском поштом.
У јавној расправи учествовали су представници организација, пословних
удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица.
Добијен је велики број сугестија које су размотрене од стране стручњака у
овом министарству и чланова Радне групе. Размотрени су сви пристигли предлози и
сагледана је могућности њиховог интегрисања у текст наведеног нацрта закона, с
циљем унапређења законских решења.
У вези с тим, прихваћене су сугестије које се односе на прецизирање
појединих одредби наведеног нацрта закона, брисања увођења обавезе подношења
шестомесечног извештаја као непотребног повећања административних процедура,
прецизирања одредби да се експропријација може вршити за потребе привредног
субјекта, било да је у приватној или јавној својини, ако је носилац истраживања и/
или експлоатације стратешких минералних сировина, одређено је и да буџету
аутономне покрајине припада надокнада штете, када се недозвољена геолошка
истраживања и/или експлоатација врше на њеној територији, усклађене су одредбе
у вези преноса одобрења за условима за издавање одобрења и избрисана је одредба
која даје надлежном органу могућност да се и поред дефинисаних услова могу
тражити и додатни услови који нису прецизирани, одређено је да се стартегија
израђује за период од 10 година, прихваћено је да се у случају када се
инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања за потребе изградње и санације
објеката рударске инфраструктуре врше на тероторији аутономне покрајине
одобрење издаје надлежни орган аутономне покрајине, унета је одредба да
привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које обавља
послове израде техничке документације, мора бити осигурано од одговорности за
штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, прецизирано је у
којим случајевима ђе надлежни орган претходно затражити да подносилац захтева

изврши исправку или допуну захтева у року од 30 тридесет дана од дана пријема
обавештења, одређено је да се истражни рок одређује у складу са законом и захтевом
странке и почиње да тече од дана уручења решења о одобрењу носиоцу
истраживања, избрисано је ограничење броја могућих истражних простора,
прихвачен је предлог да се у оквиру истог истражног простора може дати истражни
простор другом лицу само уз сагласност носиоца истраживања, уз изузеће у случају
истраживања нафте и гаса и подземних вода, повећана је дозвољена количина
минералних сировина за технолошке пробе и одређена је и за случај истраживања
лапорца, лапоровитог кречњака, гипса и свих вртста туфова за пропизводњу цемента
и креча, одређено је да се резерве оверавају уз стручну помоћ радних група које
образује министар, односно надлежни орган аутономне покрајине, и то само за
прелазни период непходан за издавање лиценци компетентног лица геолошке струке
и компетентног лица рударске струке, /осим у случају подземних вода/, прецизно је
дефинисано да носилац истраживања или привредно друштво, односно друго правно
лице и предузетник коме је носилац истраживања уступио право коришћења
резултата истраживања, добија потврду о ресурсима и резервама и резервама и на
основу те потврде добија решење о одобрењу за експлоатацијуи/или експлотационо
поље, у складу са овим законом, као и да носилац одобрења за експлоатационо поље
и/или експлоатацију добија одобрење за изградњу рударских објекта и/или извођења
рударских радова у складу са овим законом, с тиме да се захтев за издавање
одобрења за експлоатационо поље може поднети истовремено са захтевом за
издавање одобрења за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских
радова или одобрења за експлоатацију, дефинсано је да уз захтев уместо копије
статута доставља копија одговарајућег акта у којем се наводе шифре делатности за
које је подносилац регистрован, проширен је заштитни простор око експлоатационог
поља потребан ради могућег проширења резерви и ресурса, избрисан је предлог да
се сакупљени минерали не могу се продавати изван Србије, дефинисано је да се
упрошћени рударски пројекат може израђивати и за израду појединачних бушотина
за истраживање и експлоатацију нафте и природног гаса, прихваћена је могућност
да уколико носилац експлоатацијe изгуби право на експлоатацију према условима из
овог закона, не губи и гаранцију банке или положену меницу или коорпоративну
гаранцију за извршење послова рекултивације деградираног земљишта услед
експлоатације, у случају када сам изврши рекултивацију, дефинисано је да трајање
пробног рада рударског објекта не може бити дуже од шест месеци и дефинисан је
појам стручног надзора у области рударства.
Остале сугестије и предлози нису прихваћени, с обзиром на то да су уређене на
другачији начин или стварају веће обавезе и трошкове за носиоца експлоатације, као
што је предлог да се поново уведе обавеза да се резерве чврстих минералних
сировина и нафте и гаса обавезно оверавају сваке пете године, а која је укинута 2011.
године, те с обзиром да примена закона није указала на потребу поновног увођења
укинуте обавезе и како носилац експлоатације већ кроз више других документа
надлежном органу доставља извештаје и податке о искоришћености резерви
минералних сировина које експлотише није прихваћен исти предлог који би за
привредне субјекте створио веће обавезе и трошкове, или предлоге који се се односе
на додатно повећање дужине истражног рока с обзиром да је истражни рок већ
повећан у односу на важећи закон и новим предлогом пружена је и могучност

задражавања истражног простора, као и предлоге који се односе на дефинисање
лиценци и одређивање посебног тела које издаје лиценце, тако да с обзиром да није
постигнута сагласност стручне јавности око предлога тела које издаје лиценце то је
задржан предлог да лиценце издаје министарство, с тиме да ће се услови ближе
дефинисати подзаконским актом у чију израду ће се укључити и представници
стручних удружења из наведених области.
Имајући у виду да је део сугестија и предлога који су изнети током јавне
расправе уграђен у текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о рударству
и геолошким истраживањима, с циљем његовог побољшања, као и заинтересовност
субјеката који су узели учешће у јавној расправи, сматрамо да је иста успешно
спроведена.

