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НОВИ САД 

ПРЕДСЕДНИКУ 

НАРОДНЕ СКУПШТНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 14. 

марта 2006. године, утврдила је АМАНДМАНЕ 1 - 11 НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ, које Вам на основу 

члана 145. и члана 135. Пословника Народне скупштине Републике Србије 

("Службени гласник РС", број 56/05 - пречишћени текст) достављамо на 

даљи поступак. 

Прилог: Амандмани 



На основу члана 135. и 145. Пословника Народне скупштине 

Републике Србије С"Службени гласник Републике Србије" број 56/2005-
пречишћен текст) Скупштина Аутономне Покрајине Војводине подноси 
амандмане на Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

рударству 

АМАНДМАН 1 

у Предлогу закона о изменама и допунама Закона о рударству члан 

11. мења се и гласи: 
"После члана 12. додаје се ново поглавље Ia и чланови 12а и 12б 

који гласе: 

"Ia АГЕНЦИЈА ЗА РУДАРСТВО 

Члан 12а. 

Образује се Агенција за рударство, као посебна организација за 

обављање стручних послова везаних за остваривање циљева утврђених 
стратегијом управљања минералним сировинама Републике Србије су 
даљем тексту:Агенција). 

Агенција има својство правног лица. 

Агенција обавља послове који се односе на: 

1) учествовање у изради стратегије управљања и развоја 

минералних сировина Републике Србије; 

2) праћење и прогнозирање трендова производње и цена 

берзанских и других минералних сировина у земљи и 

иностранству; 

З) учествовање у изради биланса резерви свих минералних 

сировина; 

4) пружање информација о међународним кретањима и најбољој 
пракси у области рударства; 

5) учествовање у организовању семинара и промотивних 

активности из области рударства, пружање консултантских 
услуга и периодично издавање информатора из домена своје 

делатности; 

6) учествовање у припреми документације за давање концесија на 
експлоатацију и истраживање минералних сировина; 

7) учествовање у припреми подзаконских аката и правилника о 

техничким нормативима и других техничких прописа; 

8) промовисање улагања у минералне сировине Републике Србије; 
9) издавање лиценци у скдаду са овим законом. 

Агенција једном годишње подноси извештај Влади о свом раду у 

претходној години са предлогом мера. 



Члан 126. 
За обављање стручних и развојних послова у области рударства на 

територији аутономне покрајине, аутономна покрајина оснива агенцију за 

рударство. " 
06раэложење: 

Овим амандманом допуњен је члан 11. јер се предвиђа могућност 
оснивања агенције за обављање стручних и развојних послова у области 
рударства на територији аутономне покрајине. 

Због сложености и обима послова у области рударства, израде 

планова и програма у складу са стратегијом управљања и развоја 

минералних сировина и учестововања у изради биланса резерви свих 

минералних сировина на територији аутономне покрајине неопходно је 

предвидети могућност оснивања агенције у аутономној покрајини. 

АМАНДМАН II 

У Предлогу закона о изменама и допунама Закона о рударству члан 

16. мења се и гласи: 

"Члан 16 
После члана 16. додаје се нови члан 16а који гласи: 

Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина 
у висини од 40% су приход Републике Србије, а у висини од 60% су 
приход општине на чијој територији се врши експлоатација. 

Када се експлоатација минералних сировина врши на територији 

аутономне покрајине, средства која су приход Републике Србије, у складу 

са ставом 1. овог члана у висини од 20% су приход Републике Србије, а у 
висини од 80% су приход аутономне покрајине" 

06раэложење: 

Сматра се да усмеравање средстава остварено од накнаде за 

коришћење минералних сировина није адекватно решено. 

Сматра се да средства у већем износу треба да припадну локалној 

самоуправи, јер општине на чијој територији се врши експлоатација 

минералних сировина трпе штетне последице за чију санацију је потребно 

издвојити више средстава. 

Уважава се чињеница да ова средства треба превасходно да буду 

приход Републике, међутим њихово издвајање у предложеном решењу се 
не може прихватити. Сматра се да када се ескплоатација минералних 

сировина врши на територији аутономне покрајине, средства која су 

приход Републике Србије, у складу са ставом 1. овог члана, у висини од 
20% су приход- Републике, а у ви€ини од 80% су приход аутономне 

покрајине. 

Расподела на овај начин омогућила би већи приход аутономној 
покрајини што је од изузетног значаја за животни стандард становништва 

и контролу пословања предузећа која обављају делатност експлоатације 

рудног блага као природног добра у државној својини. 


