
                                                                                                                                  

 

 

 

На основу члана 9. став 3. Закона о рударству и геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС”, број 88/11) ,  

 

Министар природних ресурса, рударства и просторног планирања доноси  

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРЕНОСА ОДОБРЕЊА ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА 

ИСТРАЖИВАЊА И ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА  

 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређују услови и начин преноса одобрења за 

примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију резерви минералних 

сировина и геотермалних ресурса, са носиоца истраживања и/или носиоца 

експлоатације на друго привредно друштво, односно друго правно лице и 

предузетника. 

 

 

Члан 2. 

Носилац истраживања и/или носилац експлоатације може поднети захтев за 

пренос одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију 

резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, са носиоца истраживања и/или 

носиоца експлоатације (у даљем тексту: подносилац захтева), на друго привредно 

друштво, односно друго правно лице или предузетника.  

Подносилац захтева подноси захтев за пренос одобрења за примењена геолошка 

истраживања и/или одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и 

геотермалних ресурса (у даљем тексту: захтев за пренос одобрења), у своје име ,а уз 

оверену сагласност будућег носиоца одобрења. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се органу који је издао одобрењe за 

примењена геолошка истраживања и/или одобрењe за експлоатацију резерви 

минералних сировина и геотермалних ресурса (у даљем тексту: надлежни орган). 

 

 

Члан 3. 

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се :    
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1) одобрење за примењена геолошка истраживања и/или одобрење за 

експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, које је предмет 

преноса; 

2) оверенo пуномоћје ако се захтев за давање сагласности подноси преко 

овлашћеног лица; 

3)  извод из регистра привредних субјеката или другог регистра из којег су 

видљиви подаци о носиоцу одобрења, делатности и седишту, у оригиналу или овереној 

фото- копији, који није старији од 15 дана; 

4)  извод из регистра привредних субјеката или другог регистра из којег су 

видљиви подаци о будућем носиоцу одобрења, делатности и седишту, у оригиналу или 

овереној фото- копији, који није старији од 15 дана; 

    5)  доказ о праву својине или коришћења, односно службености на земљишту 

које је одређено за експлоатацију резерви минералних сировина или геотермалних 

ресурса;   

     6) извештај носиоца одобрења 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 на раду, благовременог извештавања надлежног 

органа и инспекцијских служби о вршењу радова на вршењу геолошких истраживања 

и/или експлоатације; 

  7) доказ о плаћању накнаде за примењена геолошка истраживања минералних 

и других геолошких ресурса, односно накнаде за коришћење минералних сировина и 

геотермалних ресурса; 

  8) последњи извештај о инспекцијском надзору извршеном од стране 

рударског инспектора,геолошког инспектора и инспектора безбедности на раду. 

  9)  подаци о квалификационoj структури запослених и ангажованог техничког 

особља будућег носиоца одобрења;  

 10) подаци о техничкој опремљености и оспособљености будућег носиоца 

одобрења; 

 11) оверена писана изјава будућег носиоца одобрења о прихватању услова 

преноса одобрења са свим правима и обавезама које проистичу из њега. 

 На захтев надлежног органа подносилац захтева и будући носилац одобрења 

достављају и друге податке који су неопходни за одлучивање по захтеву за пренос 

одобрења.  

 

 

Члан 4. 

            Ако подносилац захтева има неизмирене обавезе по основу накнаде из области 

рударства и геологије, надлежни орган ће одобрити пренос одобрења под условом да 

будући носилац одобрења у својој изјави потврди да преузима све обавезе подносиоца 

захтева за пренос одобрења, као и обавезу да доспеле обавезе измири у року од 15 дана 

од дана   пријема решења о преносу одобрења. 
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                                                                   Члан 5. 

             Пренос одобрења уписује се у катастар истражних и експлоатационих поља и 

књигу исправа који води министарство надлежно за послове рударства и геолошких 

истраживања, односно надлежни орган аутономне покрајине, или надлежни орган 

јединице локалне самоуправе у складу са Законом о рударству и геолошким 

истраживањима.  

 

 

                                                                   Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

                                                                                          Број:  310 – 02 – 00389 / 2012 - 03 

                                                                                          У Београду,  11. 12. 2012. године                                                                                                           

                                                                                                        

 Министар , 

                                                                                     проф. др Милан Бачевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


