ОБРАЗАЦ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ
ИСТРАЖИВАЊИМА
Име и презиме, односно назив заинтересованог физичког лица, органа, правног лица (институције) : Друштво
младих истраживача Бор
Адреса пребивалишта односно седишта: 3. Октобра 71
Контакт телефон: 064 2309601
Електронска адреса: kancelarija@mibor.rs
Датум: 7.2.2021

Члан и став
Нацрта закона

Примедбе и предлог за измену

Образложење

Члан 1.

Заменити речи “минералне политике” речима:
политике управљања минералним ресурсима

Минерална политика може да се односи и на
друге области а у духу српског језика је
предложена дефиниција.

Члан 1.

У 11. реду иза речи “напуштених рударских
објеката додати: “и деградираних и
контаминираних простора рударским
активностима” иза зареза остаје дати текст.

Услед рударских активности долази до загађења,
контаминације и деградације простора који нису
рударски објекти. Неопходно је регулисати
обавезу санације, рекултивације и
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Члан 4., став. 2,
тачка 3

У тачки 3., става 2., члана 4., реч “злата” заменити
са “племенитих метала”

Члан 5.

У члану 5., у петом реду, иза речи “безбедност
људи, објеката и имовине,” додати “заштита
животне средине санација, ремедијација и
рекултивација деградираних и угрожених
простора, очување квалитета живота локалног
становништва и обезбеђују услови за одрживи
развој локалне заједнице”

Члан 6.

Овај члан изменити тако да гласи: Забрањује се
извођење геолошких истраживања и
експлоатација резерви минералних сировина и
геотермалних ресурса на подручју које
представља заштићени простор природе,
целину од културно-историјског и

ревитализације простора око таквих простора.
Само у долини Борске реке и Тимока има више
од 2.000 хектара приобаља које је засуто
рударском јаловином из рудника и флотацијских
јаловишта у Бору.
У рудама бакра поред злата има и сребра,
платине и других племенитих метала који се
добијају прерадом руде. И ови пламенити метали
су од стратешког значаја за Републику Србију.
Рударски радови доводе до неминовне
деградације простора, загађења и угрожавања
животне средине и здравља људи, нарушавања
квалитета живота локалног становништва,
отежавања или онемогућавања бављења
традиционалним привредним делатностима, а
експропријација негативно утиче на друштвени и
економски развој локалне заједнице. Зато овај
закон треба да регулише питања заштите
животне средине и штити интересе не само
инвеститора већ и локалне заједнице и
становнике на које утичу рударске активности.
У свим информацијама о закону наглашено је да
једна од сврха доношења новог закона управо
заштита животне среине што се без овакве
дефиниције у овом члану то не може постићи.
Предложени члан је у супротности са важећим
законима о заштити животне средине, заштити
шрироде, заштити споменика културе и
водошривреди. Предложеном изменом се
усаглашавају одредбе овог закона са важећим
законским одредбама.
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Члан 7.

градитељског значаја, туристичко-рекреативну
целину, извориште од посебног значаја за
регионално снабдевање водом и други
заштићени простор,
Крај реченице овог члана допунити: и који је
кажњаван за привредни преступ по законима о
заштити животне средине и због кривичног
дела по одредбама Кривичног закона о загађењу
животне средине и угрожавања здравља људи.

Члан 8.

У овом члану додати први став: Забрањена су
геолошка истраживања и/или експлоатацију
минералних сировина или других геолошких
ресурса без потребних одобрења.

Носилац истраживања и носилац експлоатације
не може бити привредно друштво које је својом
ранијом рударском делатношћу загађивало,
деградирало или наносило штету животној
средини и угрожавало или нарушавало здравље
људи.
Оваквом допуном обезбеђује се остваривање
одредби предложеног члана јер ако нешто није
забрањено не може се утврдити штета нити
надокнада.

Члан 8.

У члану 8. у четвртом реду иза речи:”земљиште,”
додати “материјалних добара, изгубљену добит
због немогућности обављања или ометања
привредне делатности, угрожавање здравља и
нематеријалну штету због нарушеног квалитета
живота...” даљи текст је као што је предложено

Штета није само заузето земљиште већ и
уништени или оштећени објекти, изгубљена
добит због привредне делатности на том
простору као и материјална и нематеријална
штета због угрожавања здравља и стварања
опште несигурности становништва.

Члан 8.

Додати нови став 3.: “Привредно друштво,
односно друго правно лице и предузетник који
врши геолошка истраживања и/или
експлоатацију минералних сировина или
других геолошких ресурса без потребних

Обављањем новлашћених рударских делатности
може доћи до уништења или оштећења локалних
и пољских путева, водоводне и канализационе
мреже, мреже далековода, гасовода,
телкомуникационих објеката и мреже, објеката
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Члан 8.

Члан 8.А

Члан 9., став 3.

Члан 10.

Наслов поглавља
II изнад члана 11
Члан 11.

одобрења дужно је да надокнади штету
локалној заједници за уништено и/или
оштећено инфраструктуру.”
Став два постаје став 4.
Додати нови став 5 који ће регулисати
методологију надокнаде штете власницима
земљишта и објеката, нематеријалне штете
становницима и штете због уништене и оштећене
инфраструктуре локалној заједници.
Члан 9, у четвртом реду иза реч “електронском”
допунити и “писаном”, даље остаје дати текст

Став 3 овог члана допунити новом тачком 6.а.
Доказ да није нанео штету животној средини
и/или да је санирао последице загађења
животној средини које је нанео и надокнадио
штету нанетој власницима и локалној
заједници
На крају четвртог става иза речи “социјалног
програма” додати: и преузетих обавеза заштите
животне средине и програм заштите животне
средине. Нови власник мора да програм учини
јавним, упозна локалну заједницу са
програмом, прибави мишљење заинтерсованих
страна и прибави њихову сагласност”.
Речи минерална политика заменити речима
“политика управљања минералним ресурсима”
Свуда у члану речи минерална политика заменити
речима “политика управљања минералним

друштвеног стандарда идр. Насталу штету
локалној заједници мора да надокнади онај који
ју је и нанео.
Ово је неопходно да би се испуниле напред
предложене допуне.

Штету трпи локално, најчешће сеоско
становништво, које често нема приступ
интернету или није обучено за коришћење таквог
облика комуникације. Потребно је омогућити и
традиционални, писани, облик комуникације.
Широм земље постоје рударски објекти и
последице делтаности по животну средину које
власници нису санирали и/или рекултивисали.
Да се то више не би дешавало неопходна је
оваква одредба у закону.
Нови власник је у обавези да настави реализацију
програма заштите животне средине, одржавања
старих рударских објеката, санацију и
ремедијацију експлатационих поља и депонија и
сачини програм са којим мора да упозна локалну
заједницу.
Усклађивањ са терминологијом чл. 1.
Усаглашавање терминологије са предходним
члановима
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Члан 11.

Члан 11.

Члан 12.

Члан 12.

Члан 12.

ресурсима”
У ставу 2, ред 4 овог члана иза речи “...здравља на
раду “ додати: “заштите животне средине и
културних добара и одрживог развоја
Републике Србије и локалне заједнице”

Планови о рударству мора да садрже одредбе о
заштити животне средине.

Додати нови став 3. који гласи: За политику
управљања минералним ресурсима и плана
развоја припрема се Стратешка процена
утицаја на животну средину са којом се
обавештава јавност, организује јавни увид и
расправа и омогућује учешће јавности у
доношењу одлука у складу са законима о
животној средини.
У члану 12., став 2 на крају реченице речи
“...еколошких и социјалних аспекта” заменити са: “
Ово је усклађивање са Законом о заштити
... Локалних, заштите животне средине,
животне средине и Законом о стратешкој
социјалане политике и одрживог развоја”
процени утицаја.
Додати нови став 3. који гласи: За стратегију
управљања минералним и другим геолошким
ресурсима Републике Србије припрема се
Стратешка процена утицаја на животну
средину која се ставља на увид јавности,
организује јавни увид и јавна расправа и
омогоћује учешће јавности у доношењу одлука у
складу са законима о животној средини.
Став 3 постаје став 4
У ставу 3. (по предходном предлогу постаје члан 4) Исти орган који усваја Стратегију усваја и
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Члан 13.

Члан 13.

Члан 74.

Члан 81.

иза речи “Стратегију” додати “... и Стратешку
процену утицаја”
Допунити став 2 у реду 9. иза речи “... Домаћих
сировина,” додати “... управљања рударским
отпадом, заштита животне средине,
подстицајним мерама локалним заједницама за
одрживи развој...”

Стратешку процену утицаја.

Ова допуна обезбеђује услове за примену Уредбе
за о условима и поступку издавање дозволе за
управљање отпадом, као и критеријумима,
карактеризацији, класификацији и извештавању
о рударском отпаду која је на снази али још увек
изостаје њена примена.
Додати нови став: “За сваки план и програм се
Усаглашавање са Законом о животној средини и
ради Стратешка процена утицаја на животну
Закона о стратешкој прроцени утицаја на
средину о којој се информише јавност, спроводи животну средину..
јавни увид и расправа”
Допунити новим ставом додати нови став: “ За
До сада је била обавеза да се поднесе упит да ли
сваки пројекта геолошких истраживања ради се је потребна израда студије о процени утицаја а
студија о процени утицаја на животну средину о Министарство заштите животне средине имало
којој се информише јавност, спроводи јавни
је дискреционо право да одлучи да ли је потрбна
увид и расправа и укључује јавност у процес
или не. Многа геолошка истраживања наносе
доношења одлука”
штету локалном становништву, локалној
заједници и животној средини. Неопходна је
оваква одлука да би се избегли конфликти и
проблеми приликом реализације геолошких
истраживања.
У овом члану у 1. ставу додати тачку 6. Ако је
Чести су случајеви деградације и загађења
донета правоснажна пресуда о привредном
животне средине и испуштања опасних материја
преступу или кривичном делу због загађења
које угрожавају здравље људи. Предлог је да ако
животне средине и угрожавања здравља људи
се то утврди пресудама за привредни преступ
или кривично дело одузме дозвола.
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Члан 124.

Члан 124.

Члан 127
Члан 129

Овај члан допунити ставом 2. Пословима
безбедности и здравља на раду 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) из области
безбедности и здравља на раду.
Овај члан допунити ставом 3. Пословима
безбедности и здравља на раду 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) из облссти
заштите животне средине
У ставу два допунит тачку 2 подтачком 2.(10) за
обављање послова безбедности и здравља на
раду по предметном закону
Овај члан допунити следећим тачкама:
1.а) применом савремених техничких,
ергономских, здравствених, образовних,
социјалних, организационих и других мера и
средстава за отклањање ризика од
повређивања и оштећења здравља запослених,
и/или њиховог свођења на најмању могућу
меру у поступку пројектовања, изградње,
експлоатације и по престанку века
експлоатације рударских радова,
1.б) да обезбеди запосленом рад на радном
месту и у радној околини у којима су

На академским студијма безбедности и здравља
на раду заступљена је област рударства и
изечавају се специфичне области (оранизација
послова безбедности, педагогија, мере
здравстваене заштите идр.) што квалификује
лица које су завршила за обављање послова
безбедности и здравља на раду што је предност
за обављање ових послова у рударству.
На академским студијама заштите животне
средине изучевају се специфичне области
заштите природе, здравља људи и заштите
добара, рециклаже, управљања отпадом и др.
које клвалвикује ове стручњаке за обављање
послова заштите животне средине у рударству.
И данас је потребна таква лиценца по Закону о
безбедности и здрављу на раду

Усаглашавање са Законом о безбедности и
здрављу на раду

ОБРАЗАЦ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ
ИСТРАЖИВАЊИМА
спроведене мере безбедности и здравља на раду,
1.в) да обезбеди да спровођење мера безбедности
и здравља на раду не проузрокује финансијске
обавезе за запосленог и представника
запослених и не утиче на њихов материјални и
социјални положај стечен на раду и у вези са
радом,
1. г) дужан да донесе акт о процени ризика у
писменој форми за сва радна места у радној
околини и да утврди начин и мере за њихово
отклањање.
1.д) дужан да општим актом, односно
колективним уговором, утврди права, обавезе и
одговорности у области безбедности и здравља
на раду.
Додати нове тачке:
6. обезбеди на основу акта о процени
ризика и оцене службе медицине рада
прописане лекарске прегледе запослених у
складу са овим законом;
9) обезбеди пружање прве помоћи, као и да
оспособи одговарајући број запослених за
пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију
у случају опасности;
10) заустави сваку врсту рада који
представља непосредну опасност за живот или
здравље запослених;
Између чланова

Додати нови члан 131.а) Приведни субјект је у

Усаглашавање са Законом о заштити животне

ОБРАЗАЦ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ
ИСТРАЖИВАЊИМА
131. и 132
Члан 144.

Члан 144.
Члан 146.

обавези да рационално користи рудне ресурсе,
примењује прописе и мере заштите животне
средине у складу са законима који то регулишу.
Члан 144. Допунити тако што се у првом ставу, у
тећем реду иза речи “..у складу са” додаје: “У
складу са Уредбом о условима и поступку
издавања дозволе за управљање отпадом, као и
критеријумима, карактеризацији,
класификацији и извештавању о рударском
отпаду” даље наставити како је дато у
предложеном тексту
Брисати ства 2
Став 2 овог члана допунити тако што се брише
тачка на крају реченице и додаје: “као и санације,
рекултивације, ревитализације и привођења
намени деградираног, оштећеног и загађеног
земљишта, чишћење муља и ревитализације
загађених површинских вода насталих из
објеката из става 1 овог члана.”

средине.
Ова уредба је донета још 2017. године али се не
поступа по њој иако се примењује од 1. Јануара
2020. године. Оваквом одредбом закона би се
обезбедила њена примена.

Уредба већ постоји, Сл. Гласник РС бр. 53/17.
Чуди нас да законодавац незана за исту
Напуштени рудници и рударски објекти су
загадили, уништили и деградирали реке и
земљиште у својој ближој и даљој околини и
онемгућили локално становништво да се бави
привредним делатностима, угрозли њихов
опстанак на тим просторима или напуштање.
Такав пример је Борска река и Велики Тимок и
преко 2000 ha некад најплоднијег
пољопривредног земљишта које је насуто
пиритном јаловином из рудника у Бору а која
разношена ветром и спирана атмосферским
падавинама шири загађени простор. Неопходно
је, оваквом одредбом створити услове за
ремедијацију и рекултивацију и повратак
становништва на овим и сличним просторима у
Србији.

ОБРАЗАЦ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ
ИСТРАЖИВАЊИМА
Члан 146.

Члан 148

Члан 148

Члан 148

Члан 149

Члан 149.

Додати нови став 3 који гласи: “ О плановима и
програмима из става 2 Министарство ће
информисати јавности и укључити у процес
одлучивања.”
Члан 148 допунити тако што се у трећем реду иза
речи “пројекта” додаје. “и Процене утицаја на
животну средину”. Иза ове речи ставити тачку и
онда дефинисти садржај техничког рударског
пројекта.
Свуда у члану поред речи рекултивације додати
речи:” ремедијације и привођења намени”

То је обавеза коју треба увести ради усклађивања
са другим законима.

Додати нови став 2: Поступци санације,
рекултивације и ремедијације загађеног,
оштећеног и деградираног земљишта и
чишћења река обављају се у складу са
пројектима о којима је прибављена сагласност
јавности и добијено позитвно мишљења
министарсатва надлежних за пољпоривреду,
водопривреду, шумарства, заштите животне
средине и здравља.”
У ставу 1, први ред, иза речи “.. и њиховим
деловима” додати “... Постројењима за
оплемењивање и флотирање руде и
јаловиштима..”

Као што је дефинисано како се поступа са
пројектима санације рударских објеката исто
треба регулисати и за пројекте за санацију
деградиране животне средине и прибавити
мишљења јавности и надлежних министарстава
јер је то интерес не само Министратсва
рударства већ и наведених.

У ставу 3, иза речи “поља” додати “...постројења
за оплемењивање и флотирања руде,
јаловиштима и одлагалиштима:”

Усклађивање са законом о заштити животне
средине.

Усклађивање са предложеним измена.

И то су рударска постројења а не само јаме и
копови. У пракси се често флотације и јаловишта
третирају као да то нису рударски објекти да би
се избегло спровођење мера заштите животне
средине.
Усклађивање са следећим допунама

ОБРАЗАЦ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ
ИСТРАЖИВАЊИМА
Члан 149.

Члан 149.

Члан 153.

Члан 153

У члану 149. Додати нови став 5. који гласи: “Ако
се радови из става 1 овог члана морају
обуставити обавезно је обавестити надлежне
инспекције заштите животне средине и
безбедности и здравља на раду. Привредни
субјект мора сачинити план ради спречавања
настанка инцидената који могу угрозити
запослене, становништво и животну средину и о
томе обавестити надлежне органе”
У члану 149 у ствау 3 на крају става додати нову
реченицу: “Носилац експлоатације припрема
планове безбедности и здравља на раду и
заштите животне средине за време привремен
обуставе рада и доставља надлежним
инспекцијама. У случају да постоји опасност од
угрожавења или загађења животне средине о
томе обавештава јавност која може да трпи
последице”.
Додати нови став 2 који гласи: “Носилац
експлоатације је дужан да изврши санацију,
рекултивацију и ревитализацију угроженог,
загађеног и деградираног земљишта и река која
је настала експлоатацијом током рада рудника”
Став 2 постаје став 3, а став 3 став 4.
Додати нови став 5 који гласи: “Уколико носилац
експлоатације не обави санацију,
рекултивацију и ремедијацију угрожене,
загађене и деградиране животне средине ту
обавезу преузима држава.”

Усклађивање са законима о безбедности и
здрављу на раду и заштите животне средине.

Усаглашавање са законима о безбедности и
здрављу на раду и заштите животне средине.

Оваква одредба је неопходна да не би и даље
било случајева напуштених рударских објеката
који су несанирани и ником не припадају нити
било ко има обавезу санације последица по
животну средину коју су они загадили и
деградирали.
Усаглашавање са одредбама закона о животној
средини.

ОБРАЗАЦ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ
ИСТРАЖИВАЊИМА
Члан 161.

Члан 161.

Члан 162.

Члан 164

У ставу 1 додати тачку 9.а) “Катастар угрожених,
загађених и деградирааних простора и река
рударским активностима и катастар санираних,
рекултивисаних и ревитализованих”
Додати нови став 6 који гласи: “Катастар из тачке
9.а) је јаван.”

Ово је неопходно да би се пратиле последице
рударских активности.
Законом о заштити животне средине прописује
се право јавности о доступности информација о
стању животне средине.

У члану 162, у ставу 1 у реду 2 иза речи “рударских
објеката” додати: “угрожених, загађених и
деградираних површина и река и њиховој
Катастар о овим просторима мора водити орган
санацији”
који води и оно што је предвиђено овим чланом
Допунити члан садржајем катастра угрожених,
закона.
загађених и деградираних површина и река и
санираних, рекултивисаних и оних на којима је
обављена ремедијација.

