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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Репу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗАКО НА О РУДАР СТВУ

Про гла ша вам Закон о рудар ству, који је Народ на скуп -
шти на Репу бли ке Срп ске усво ји ла на Девет на е стој сјед ни -
ци, одр жа ној 6. јуна 2012. годи не, а Вије ће наро да 14. јуна
2012. годи не кон ста то ва ло да усво је ним Зако ном о рудар -
ству није угро жен витал ни наци о нал ни инте рес ни јед ног
кон сти ту тив ног наро да у Репу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1933/12 Пред сјед ник
15. јуна 2012. годи не Ре пу бли ке,
Бања Лука Ми ло рад Додик, с.р.

З А КО Н

О РУДАР СТВУ

I - ОСНОВ НЕ ОДРЕД БЕ

Члан 1.

(1) Овим зако ном уре ђу ју се усло ви и начин екс пло а та -
ци је руд ног богат ства у земљи и на њеној повр ши ни, ријеч -
ном и језер ском дну или испод њега, изград ња, кори шће ње
и одр жа ва ње рудар ских обје ка та, руда р ски про јек ти,
рудар ска гео дет ска мје ре ња и пла но ви, мје ре зашти те, над -
зор и дру га пита ња која се одно се на кори шће ње мине рал -
них сиро ви на на тери то ри ји Репу бли ке Срп ске.

(2) Одред бе овог зако на не одно се се на екс пло а та ци ју
пије ска, шљун ка и каме на из кори та водо то ка, спру до ва и
на под руч ја угр о же на еро зи јом, који не садр же при мје се
дру гих кори сних мине рал них сиро ви на.

Члан 2.

(1) Руд ним богат ством, у сми слу овог зако на, сма тра ју
се све орган ске и нео р ган ске мине рал не сиро ви не у чвр -
стом, рас тре си том, теч ном и гасо ви том ста њу или у при -
род ним рас тво ри ма, које се нала зе у при мар ном лежи шту,
у нано си ма и одла га ли шти ма и тех но ге не сиро ви не (у
даљем тек сту: мине рал не сиро ви не).

(2) Руд но богат ство, у земљи и на њеној повр ши ни,
добро је од општег инте ре са у сво ји ни Репу бли ке Срп ске
(у даљем тек сту: Репу бли ка) и на њему се може сте ћи пра -
во кори шће ња под усло ви ма и на начин утвр ђен зако ном
којим се уре ђу је област кон це си ја и овим зако ном.

(3) За кори шће ње руд ног богат ства пла ћа се накна да у
скла ду са зако ном којим се уре ђу је област кон це си ја.

Члан 3.

Мине рал ним сиро ви на ма сма тра ју се:

а) све врсте угља, угљо во ди ци (наф та и зем ни гас) и
оста ли при род ни гасо ви, асфалт и угље ни шкриљ ци и
ради о ак тив не руде,

б) мета лич не мине рал не сиро ви не и њихо ва упо тре -
бљи ва једи ње ња,

в) неме та лич не мине рал не сиро ви не, сиро ви не за инду -
стриј ску пре ра ду и за доби ја ње гра ђе вин ског мате ри ја ла,

г) све врсте соли и соних вода,

д) воде испод повр ши не земље, мине рал не, тер мо ми не -
рал не, гео тер мал ни изво ри, тер мал не воде и гасо ви који се
са њима јавља ју (у даљем тек сту: под зем не мине рал не
воде),

ђ) тех но ге не мине рал не сиро ви не које су резул тат екс -
пло а та ци је и пре ра де мине рал них сиро ви на и

е) све дру ге мине рал не сиро ви не при род ног пори је кла.

Члан 4.

Пој мо ви упо три је бље ни у овом зако ну има ју сље де ће
зна че ње:

а) “руд ник” је огра ни че ни про стор на повр ши ни и
испод повр ши не земље гдје се врши екс пло а та ци ја мине -
рал них сиро ви на,

б) “мине рал не воде” су под зем не воде које садр же
више од 1 g/l рас тво ре них мине рал них сиро ви на,

в) “тер мал не воде” су под зем не воде чија је тем пе ра ту -
ра јед на ка или већа од 20 °C,

г) “тер мо ми не рал не воде” су под зем не воде које по
свом садр жа ју исто вре ме но има ју карак те ри сти ке и тер -
мал них и мине рал них вода,

д) “гео тер мал ни енер гет ски извор” је извор топло те
усло вљен земљи ном топло том која се одра жа ва кроз тер -
мал не флу и де и топлот ни ефе кат сти је на,

ђ) “под зем на екс пло а та ци ја” је екс пло а та ци ја мине рал -
них сиро ви на испод повр ши не земље,

е) “повр шин ска екс пло а та ци ја” је екс пло а та ци ја мине -
рал них сиро ви на на повр ши ни земље,

ж) “јама” је рудар ски обје кат са под зем ним начи ном
екс пло а та ци је,

з) “повр шин ски коп” је рудар ски обје кат са повр шин -
ским начи ном екс пло а та ци је,

и) “јало ви на” озна ча ва чвр сти отпад или муљ настао при
отко па ва њу мине рал них сиро ви на повр шин ском екс пло а та -
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ци јом или под зем ном екс пло а та ци јом, одно сно отпад који
пре о ста је након обра де мине рал них сиро ви на поступ ци ма
одва ја ња (дро бље ње, мље ве ње, кла си ра ње, фло та ци ја и
оста ли физич ко-хемиј ски поступ ци), који се пред у зи ма ју
ради издва ја ња ври јед них мине рал них сиро ви на,

ј) “одла га ли ште” је рудар ски обје кат нами је њен одла -
га њу јало ви не на повр ши ни земље,

к) “рекул ти ва ци ја земљи шта” је дово ђе ње земљи шта у
задо во ља ва ју ће ста ње након завр ше не екс пло а та ци је
мине рал них сиро ви на на дије лу земљи шта гдје је оба вља -
на екс пло а та ци ја, посеб но у погле ду ква ли те та тла, пољо -
при вред них кул ту ра, живо тињ ског сви је та, при род них ста -
ни шта, вода, шума и кори сне упо тре бе земљи шта,

л) “фабрич ки изра ђе на рудар ска меха ни за ци ја” су руда -
р ски објек ти који се само стал но могу кори сти ти и као
такви су пред ви ђе ни рудар ским про јек том (дам пе ри, ками -
о ни, баге ри, уто ва ра чи, бул до же ри, мобил не дро би ли це и
дру га меха ни за ци ја),

љ) “струч ни испит” је испит који су лица поло жи ла у
скла ду са пра вил ни ком и про гра мом пола га ња у рудар ству,

м) “рад но иску ство” је иску ство сте че но након завр ше не
шко ле на посло ви ма одго ва ра ју ћег зани ма ња у рудар ству,

н) “кон це си о нар” је при вред но дру штво осно ва но у
скла ду са про пи си ма Репу бли ке, које извр ша ва уго вор о
кон це си ји за екс пло а та ци ју мине рал них сиро ви на,

њ) “кон це си о на накна да” је накна да коју пла ћа кон це -
си о нар кон цен ден ту за кори шће ње мине рал не сиро ви не у
скла ду са уго во ром о кон це си ји,

о) “при пре ма, обо га ћи ва ње и опле ме њи ва ње мине рал -
них сиро ви на” је пре ра да мине рал них сиро ви на физич ким,
физич ко-хемиј ским или хемиј ским поступ ци ма ради доби -
ја ња кори сних мине рал них сиро ви на,

п) “дипло ми ра ни инже њер” под ра зу ми је ва лице са сте -
че ним висо ко школ ским зва њем дипло ми ра ног инже ње ра
одго ва ра ју ће стру ке, одно сно лице које је завр ши ло први
циклус висо ког обра зо ва ња у одре ђе ној науч ној обла сти у
тра ја њу од четири годи не и које је сте кло 240 бодо ва по
Европ ском систе му за пре нос бодо ва (ЕЦТС),

р) “рудар ство” је при вред на дје лат ност која се бави
доби ја њем мине рал них сиро ви на и обу хва та истра жи ва ње,
екс пло а та ци ју и при пре му мине рал них сиро ви на за инду -
стриј ску упо тре бу,

с) “мине рал ни ресур си” су еко ном ски инте ре сант не кон -
цен тра ци је или поја ве мине рал них сиро ви на у или на
земљи  ној кори, у таквој фор ми и са таквим ква ли те том и
коли чи ном да посто је реал ни изгле ди за еко но мич ну екс пло -
а та ци ју,

т) “резер ве мине рал них сиро ви на” пред ста вља ју гео ло -
шки утвр ђе не коли чи не мине рал них сиро ви на у неком
лежи шту за које је утвр ђе но да се при одре ђе ним тех нич -
ким, тех но ло шким и еко ло шким усло ви ма могу еко но мич -
но екс пло а ти са ти.

Члан 5.

(1) Стра те ги ја упра вља ња мине рал ним сиро ви на ма
обу хва та мје ре и актив но сти које се пред у зи ма ју ради
оства ре ња стра те шких дуго роч них циље ва у обла сти гео -
ло шких истра жи ва ња и екс пло а та ци је свих врста мине рал -
них сиро ви на и гео тер мал них ресур са, и то наро чи то ради:

а) сигур ног снаб ди је ва ња инду стриј ских капа ци те та
(тер мо е лек тра на, топла на, рафи не ри ја наф те, фабри ка
цемен та, кре ча итд.) свим врста ма мине рал них сиро ви на,

б) при мје не нај бо љих савре ме них тех но ло ги ја при
експло  а та ци ји и кори шће њу мине рал них сиро ви на и
изград њи руд нич ке инфра струк ту ре и рудар ских обје ка та,
као и без бјед но сти и здра вља на раду,

в) ускла ђи ва ње при мје не европ ских дирек ти ва из обла -
сти рудар ства и гео ло шких истра жи ва ња, а наро чи то у
обла сти зашти те рад не и живот не сре ди не,

г) про мо ци је инве сти ци ја и одр жи вог раз во ја рудар ске
инду стри је Репу бли ке Срп ске,

д) ства ра ња тран спа рент них и ста бил них усло ва за
инве сти ци је у гео ло шка истра жи ва ња и рудар ство и

ђ) децен тра ли за ци је у пла ни ра њу и спро во ђе њу раз вој -
них про је ка та гео ло шких истра жи ва ња и рудар ства.

(2) Стра те ги ју упра вља ња мине рал ним сиро ви на ма
Репу бли ке Срп ске, којом се утвр ђу је кори шће ње мине рал -
них сиро ви на и пла ни ра рудар ска дје лат ност у Репу бли ци,
доно си Народ на скуп шти на Репу бли ке Срп ске.

(3) Стра те ги ја упра вља ња мине рал ним сиро ви на ма
Репу бли ке Срп ске садр жи осно ве за упра вља ње, усмје ра -
ва ње и ускла ђи ва ње при вред них, тех нич ких, науч них,
обра зов них, орга ни за ци о них и дру гих мје ра потреб них за
опти мал но кори шће ње мине рал них сиро ви на.

(4) Стра те ги јом упра вља ња мине рал ним сиро ви на ма
Репу бли ке Срп ске утвр ђу је се ста ње рас по ло жи во сти и
сте пен иско ри шће но сти мине рал них сиро ви на, раци о нал -
на екс пло а та ци ја мине рал них сиро ви на, одр жи во кори -
шће ње мине рал них сиро ви на, оси гу ра ње без бјед ног снаб -
ди је ва ња мине рал ним сиро ви на ма, обез бје ђе ње зашти те
живот не сре ди не у свим под руч ји ма рудар ске дје лат но сти.

(5) Једи ни це локал не само у пра ве дужне су да у сво јим
раз вој ним доку мен ти ма оси гу ра ју спро во ђе ње Стра те ги је
упра вља ња мине рал ним сиро ви на ма Репу бли ке Срп ске.

Члан 6.

(1) Рудар ским објек ти ма, постро је њи ма, уре ђа ји ма,
опре мом, дру гим сред стви ма рада и инста ла ци ја ма (у
даљем тек сту: рудар ски објек ти) сма тра ју се:

а) објек ти, постро је ња и уре ђа ји у саста ву руд ни ка који
су непо сред но веза ни за тех но ло шке про це се, истра жи ва -
ња, екс пло а та ци је, при пре ме, обо га ћи ва ња и опле ме њи ва -
ња мине рал них сиро ви на, одла га ња јало ви не, шља ке,
пепе ла и одла га ња мине рал них сиро ви на на депо ни ја ма за
хомо ге ни за ци ју,

б) маши не и уре ђа ји нами је ње ни свим фаза ма тех но ло -
шких про це са под зем не и повр шин ске екс пло а та ци је
мине рал них сиро ви на,

в) објек ти за зашти ту руд ни ка од под зем них и повр -
шин ских вода,

г) објек ти на нафт ним и гасним пољи ма који су непо -
сред но веза ни за тех но ло шки про цес истра жи ва ња,
експло а та ци је и тран спор та наф те, гаса и под зем них вода,

д) објек ти за под зем но скла ди ште ње при род ног гаса и
сиро ве наф те,

ђ) објек ти, постро је ња и уре ђа ји, који чине цје ли ну са
елек трич ном мре жом руд ни ка,

е) глав ни и помоћ ни мага ци ни екс пло зи ва и екс пло зив -
них сред ста ва,

ж) објек ти, постро је ња и уре ђа ји за екс пло а та ци ју под -
зем них вода или дру гих мине рал них сиро ви на цијев ним
систе мом и бушо ти на ма,

з) инду стриј ски коло си је ци, висе ће жича ре, путе ви и
мотор на вози ла за пре воз мине рал не сиро ви не у лежи шту
и од лежи шта до обје ка та за обо га ћи ва ње, опле ме њи ва ње
и одла га ли шта ако се за пре воз не кори сти јав на сао бра ћај -
ни ца, као и ради о ни це руд ни ка које слу же за ремонт и одр -
жа ва ње опре ме у тех но ло шком про це су истра жи ва ња и
екс пло а та ци је мине рал них сиро ви на, које се нала зе у про -
из вод ном кру гу при вред ног дру штва,

и) лам па ре, гар де ро бе са купа ти ли ма, про сто ри је ста -
ни ца за спа са ва ње и про сто ри је за смје штај и одр жа ва ње
сред ста ва лич не зашти те, само спа си о ца, ста ни ца и инстру -
ме на та за кон тро лу гасо ва, паре, пра ши не и микро кли ме и

ј) објек ти изгра ђе ни изван екс пло а та ци о ног поља по
рудар ском про јек ту, који се кори сте у свр ху доди је ље не
кон це си је за екс пло а та ци ју мине рал них сиро ви на.

(2) Рудар ским објек ти ма не сма тра ју се: управ не згра -
де, ресто ра ни, скла ди шни објек ти на повр ши ни који нису
веза ни за тех но ло шки про цес, мотор на вози ла за пре воз
рад ни ка и мате ри ја ла, жеље знич ке пру ге, висе ће жича ре и
мотор на вози ла за пре воз и отпре му мине рал них сиро ви на
изван екс пло а та ци о ног поља.
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II - ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА МИНЕ РАЛ НИХ СИРО ВИ НА

1. Кон це си ја за екс пло а та ци ју мине рал них сиро ви на

Члан 7.

(1) Екс пло а та ци јом мине рал них сиро ви на, у сми слу
овог зако на, сма тра се изво ђе ње радо ва на отва ра њу, при -
пре ми, раз ра ди и отко па ва њу лежи шта мине рал них сиро -
ви на и изво ђе ње дру гих рудар ских радо ва.

(2) Екс пло а та ци јом мине рал них сиро ви на сма тра се и
изво ђе ње радо ва на при пре ми, обо га ћи ва њу и опле ме њи -
ва њу мине рал них сиро ви на.

(3) Екс пло а та ци јом под зем них мине рал них вода сма тра -
ју се радо ви на изра ди бушо ти на, кап та жа и водо за хва та, а
eксплоатацијом наф те и зем них гасо ва сма тра ју се радо ви на
сепа ра ци ји наф те и гаса, при пре ми наф те и гаса на екс пло а -
та ци о ном пољу за тран спорт и ускла ди ште ње, издва ја ње
при род них теч них гасо ва у дега зо ли на жа ма и слич ним
постро је њи ма, као и тран спо рт ових сиро ви на сабир ним
наф то во ди ма и гасо во ди ма на екс пло а та ци о ном пољу.

Члан 8.

За екс пло а та ци ју мине рал них сиро ви на потреб на је
кон це си ја, која се додје љу је у скла ду са зако ном којим се
уре ђу је област кон це си ја.

Члан 9.

Уго во ром о кон це си ји дефи ни шу се мине рал на сиро ви -
на која се екс пло а ти ше, лока ци ја на којој се врши екс пло а -
та ци ја, рје ша ва ње имо вин ско прав них одно са у окви ру екс -
пло а та ци о ног поља, ври је ме кори шће ња кон це си је, ври је -
ме потреб но за при прем не радо ве, рок отпо чи ња ња комер -
ци јал ног рада, кон це си о на накна да, виси на и начин
обезбје ђе ња гаран ци ја за извр ше ње кон це си о ног уго во ра и
за рекул ти ва ци ју, при вре ме на и трај на обу ста ва радо ва,
сана ци ја и рекул ти ва ци ја повр ши на дегра ди ра них оба вља -
њем кон це си о не дје лат но сти и дру га пита ња у вези са екс -
пло а та ци јом мине рал не сиро ви не, у скла ду са овим зако -
ном и про пи си ма који уре ђу ју област кон це си ја.

Члан 10.

При о ри тет у додје ли кон це си је за екс пло а та ци ју мине -
рал них сиро ви на, под истим усло ви ма, има при вред но дру -
штво које је врши ло истра жи ва ње на про сто ру на коме ће
се оба вља ти екс пло а та ци ја мине рал них сиро ви на.

Члан 11.

Екс пло а та ци ја мине рал них сиро ви на врши се на начин
којим се обез бје ђу ју опти мал но иско ри шћа ва ње лежи шта
мине рал них сиро ви на, без бјед ност људи, обје ка та и имо -
ви не и зашти та живот не сре ди не, а у скла ду са савре ме ним
науч ним достиг ну ћи ма, про пи си ма, стан дар ди ма и тех нич -
ким нор ма ти ви ма који се одно се на ту врсту обје ка та и
радо ва и про пи си ма који ма су утвр ђе ни усло ви у погле ду
зашти те на раду, зашти те од пожа ра и екс пло зи је и зашти -
те живот не сре ди не.

Члан 12.

При прем не рад ње за екс пло а та ци ју мине рал них сиро -
ви на не могу да тра ју дуже од јед не шести не вре ме на на
које је закљу чен уго вор о кон це си ји.

Члан 13.

(1) Кон це си о нар је дужан да обез би је ди нео по зи ву, без -
у слов ну бан кар ску гаран ци ју, напла ти ву на први позив за
уред но извр ше ње уго во ра о кон це си ји и за рекул ти ва ци ју
земљи шта.

(2) Бан кар ска гаран ци ја за уред но извр ше ње уго во ра о
кон це си ји даје се у виси ни од 3% до 5% уго во ре них инве -
сти ци ја.

(3) Рок важе ња бан кар ске гаран ци је из ста ва 2. овог
чла на не може да буде кра ћи од вре ме на потреб ног за изво -
ђе ње при прем них радо ва.

(4) Ако кон це си о нар испу ни уго во ре не оба ве зе у погле -
ду инве сти ци је при је рока из ста ва 3. овог чла на, бан кар -
ска гаран ци ја за уред но извр ше ње уго во ра о кон це си ји
вра ћа се кон це си о на ру.

(5) Нео по зи ва бан кар ска гаран ци ја напла ти ва на први
позив за рекул ти ва ци ју земљи шта даје се у скла ду са
закљу че ним уго во ром о кон це си ји и одо бре ним про јек том
рекул ти ва ци је.

2. Кадр ов ски усло ви за оба вља ње посло ва на 
екс пло а та ци ји мине рал них сиро ви на

Члан 14.

(1) Екс пло а та ци ју мине рал них сиро ви на може да оба -
вља при вред но дру штво које је упи са но у реги стар послов -
них субје ка та код над ле жног реги ста р ског суда за оба вља -
ње те дје лат но сти; које за оба вља ње посло ва руко во ђе ња
рудар ским радо ви ма, над зо ра и дру гим струч ним посло ви -
ма има у рад ном одно су на нео д ре ђе но ври је ме са пуним
рад ним вре ме ном рад ни ке који испу ња ва ју про пи са не
усло ве у погле ду врсте и сте пе на школ ске спре ме, рад ног
иску ства и овла шће ња за оба вља ње тих посло ва и које
испу ња ва усло ве у погле ду тех нич ке опре мље но сти,
зашти те на раду, зашти те и уна пре ђе ња живот не сре ди не и
дру ге усло ве про пи са не овим зако ном.

(2) Испу ње ност усло ва из ста ва 1. овог чла на про вје ра ва
Репу блич ка упра ва за инспек циј ске посло ве (у даљем тек -
сту: Инспек то рат) у поступ ку редов ног инспек циј ског над -
зо ра.

(3) При вред но дру штво из ста ва 1. овог чла на дужно је
да, нај ка сни је осам дана при је почет ка оба вља ња дје лат но -
сти, о томе оба ви је сти Мини ста р ство инду стри је, ене р ге ти ке
и рудар ства (у даљем тек сту: Мини стар ство) и Инспек то рат.

Члан 15.

(1) Посло ве руко во ђе ња рудар ским радо ви ма, посло ве
над зо ра и дру ге струч не посло ве у рудар ству оба вља ју:
глав ни тех нич ки руко во ди лац, тех нич ки руко во ди лац, над -
зор ник и посло во ђа.

(2) При вред но дру штво из чла на 14. овог зако на за
посло ве из ста ва 1. овог чла на дужно је да има у рад ном
одно су на нео д ре ђе но ври је ме са пуним рад ним вре ме ном
лица која испу ња ва ју сље де ће усло ве:

а) за посло ве глав ног тех нич ког руко во ђе ња:

1) завр шен рудар ски факул тет,

2) три годи не рад ног иску ства на посло ви ма тех нич ког
руко во ђе ња у јами, повр шин ском копу, објек ти ма екс пло а та -
ци је наф те и гаса, објек ту за при пре му мине рал них сиро ви -
на,

3) поло жен струч ни испит;

б) за посло ве глав ног тех нич ког руко во ђе ња у под зем -
ној екс пло а та ци ји:

1) завр шен рудар ски факул тет,

2) три годи не рад ног иску ства на посло ви ма тех нич ког
руко во ђе ња у јами и

3) поло жен струч ни испит;

в) за посло ве над зо ра и тех нич ког руко во ђе ња рудар -
ским под зем ним и повр шин ским екс пло а та ци о ним и
истра жним радо ви ма, дубин ским буше њем, екс пло а та ци -
јом и истра жи ва њем наф те и гаса, масов ним мини ра њем,
слу жбом про вје тра ва ња и дру гим спе ци фич ним радо ви ма:

1) завр шен рудар ски факул тет,

2) три годи не рад ног иску ства и

3) поло жен струч ни испит;

г) за посло ве над зо ра и тех нич ког руко во ђе ња у објек -
ти ма при пре ме, обо га ћи ва ња и оплeмењивања мине рал них
сиро ви на:

1) завр шен рудар ски или тех но ло шки факул тет,

2) три годи не рад ног иску ства и

3) поло жен струч ни испит;

д) за посло ве над зо ра и тех нич ког руковођењe елек тро -
слу жбом, одно сно машин ском слу жбом, ради о ни ца ма за
одр жа ва ње и систе мом одвод ња ва ња:

1) завр шен рудар ски факул тет, елек тро тех нич ки или
машин ски,

2) три годи не рад ног иску ства и
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3) поло жен струч ни испит;

ђ) за посло ве над зо ра и тех нич ког руко во ђе ње гра ђе -
вин ско-мон та жним радо ви ма:

1) завр шен рудар ски или гра ђе вин ски факул тет,

2) три годи не рад ног иску ства и

3) поло жен струч ни испит;

е) за посло ве над зо ра и тех нич ког руко во ђе ња гео ло -
шком слу жбом:

1) завр шен гео ло шки факул тет,

2) три годи не рад ног иску ства и

3) поло жен струч ни испит у обла сти гео ло шких истра -
жи ва ња;

ж) за посло ве над зор ни ка у рудар ским објек ти ма:

1) завр ше на сред ња струч на шко ла одго ва ра ју ће стру ке,

2) дви је годи не рад ног иску ства и

3) поло жен струч ни испит;

з) за посло ве посло во ђе у рудар ским објек ти ма потреб -
но је нај ма ње дви је годи не рад ног иску ства на посло ви ма
над зор ни ка.

(3) Изу зет но од става 1. овог чла на, у при вред ном дру -
штву које оба вља екс пло а та ци ју одре ђе них неме та лич них
мине рал них сиро ви на (које се кори сте за доби ја ње гра ђе -
вин ског мате ри ја ла, тех нич ког гра ђе вин ског каме на, укра -
сног каме на, пије ска, шљун ка, које се кори сте за про из вод -
њу опе кар ско-кера мич ких мате ри ја ла или кре ча и које се
кори сте за про из вод њу пуни ла у инду стри ји) и бок си та
посло ве руко во ђе ња рудар ским радо ви ма, посло ве над зо ра
и дру ге струч не посло ве у рудар ству може да оба вља глав -
ни тех нич ки руко во ди лац и над зор ник, ако про цес про -
извод ње то дозво ља ва.

(4) При вред но дру штво из ста ва 3. овог чла на дужно је
да има у рад ном одно су на нео д ре ђе но ври је ме са пуним
рад ним вре ме ном лица која испу ња ва ју усло ве из ста ва 2.
т. а) и ж) овог чла на.

Члан 16.

Посло ве из чла на 15. овог зако на у објек ти ма који су
угро же ни мета ном или опа сном и екс пло зив ном пра ши ном,
гасо ви ма и пара ма могу да оба вља ју рад ни ци који има ју нај -
ма ње три годи не рад ног иску ства у ова квим објек ти ма.

Члан 17.

(1) Струч ни испи т пола жу кан ди да ти који има ју одго -
ва ра ју ћу струч ну спре му про пи са ну овим зако ном и нај ма -
ње јед ну годи ну рад ног иску ства у обла сти рудар ства,
након сти ца ња одго ва ра ју ће струч не спре ме.

(2) Струч ни испит из ста ва 1. овог чла на пола же се
пред коми си јом, коју име ну је мини стар инду стри је, енер -
ге ти ке и рудар ства (у даљем тек сту: мини стар).

(3) Мини стар доно си пра вил ник којим се про пи су ју
про грам струч ног испи та, начин и тро шко ви пола га ња
струч ног испи та.

(4) Изу зет но од одред бе из ста ва 1. овог чла на, струч ни
испит за посло ве из чла на 15. став 2. тач ка ж) овог зако на
пола же се пред коми си јом коју фор ми ра при вред но дру -
штво у којем је кан ди дат запо слен.

Члан 18.

(1) Кон це си о нар може за оба вља ње одре ђе них рудар ских
радо ва анга жо ва ти при вред но дру штво (у даљем тек сту:
поди зво ђач), које испу ња ва усло ве из чл. 14, 15. и 16. овог
зако на и са којим има закљу чен уго вор за изво ђе ње радо ва.

(2) Поди зво ђач из ста ва 1. овог чла на дужан је да се,
при ли ком оба вља ња посло ва за које је анга жо ван, при др -
жа ва одре да ба овог зако на.

3. Екс пло а та ци о но поље

Члан 19.

(1) Екс пло а та ци ја мине рал них сиро ви на врши се уну -
тар гра ни ца одо бре ног екс пло а та ци о ног поља.

(2) Екс пло а та ци о но поље обу хва та истра жни про стор у
коме су овје ре не резер ве мине рал них сиро ви на, про стор

пред ви ђен за одла га ње мине рал не сиро ви не и јало ви не,
као и про стор за изград њу обје ка та из чла на 6. овог зако на.

(3) Екс пло а та ци о но поље огра ни че но је одго ва ра ју ћим
лини ја ма на повр ши ни или при род ним гра ни ца ма и про -
сти ре се нео гра ни че но у дуби ну земље.

(4) Рје ше ње којим се одо бра ва екс пло а та ци о но поље
доно си мини стар, на осно ву под не се ног за х тјева кон це си -
о на ра.

(5) Тро шко ве наста ле у поступ ку одо бра ва ња екс пло а -
та ци о ног поља сно си под но си лац за х тјева, а они се утвр -
ђу ју рје ше њем из ста ва 4. овог чла на.

(6) Мини стар доно си пра вил ник којим се про пи су ју
посту пак одо бра ва ња екс пло а та ци о ног поља и начин вође -
ња еви ден ци је о одо бре ним екс пло а та ци о ним пољи ма.

Члан 20.

(1) Кон це си о нар је дужан да исто вре ме но са екс пло а та -
ци јом врши гео ло шка истра жи ва ња на одо бре ном екс пло а -
та ци о ном пољу ради утвр ђи ва ња нових и про мје не кате го -
ри је посто је ћих резер ви мине рал них сиро ви на.

(2) Истра жи ва ња из ста ва 1. овог чла на неће се врши ти
ако су на ције лом екс пло а та ци о ном пољу утвр ђе не резер ве
мине рал них сиро ви на А (дока за не) кате го ри је.

(3) Гео ло шка истра жи ва ња из ста ва 1. овог чла на врше
се у скла ду са одред ба ма зако на којим се уре ђу је област
гео ло шких истра жи ва ња.

Члан 21.

(1) Ако на јед ном екс пло а та ци о ном пољу има више
врста мине рал них сиро ви на, при вред но дру штво којем је
већ доди је ље на кон це си ја за екс пло а та ци ју одре ђе не мине -
рал не сиро ви не не може на истом екс пло а та ци о ном пољу
да врши и екс пло а та ци ју дру гих мине рал них сиро ви на.

(2) На истом екс пло а та ци о ном пољу за мине рал не
сиро ви не које нису обу хва ће не доди је ље ном кон це си јом
могу да се доди је ле кон це си је и дру гим при вред ним дру -
штви ма, под усло вом да се тим екс пло а та ци ја ма не оме та
и не угро жа ва рад при вред ног дру штва којем је већ доди је -
ље на кон це си ја и које врши екс пло а та ци ју.

Члан 22.

(1) На екс пло а та ци о ном пољу могу да се гра де само
рудар ски објек ти.

(2) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, на екс пло а та ци о -
ном пољу могу да се гра де и објек ти из чла на 6. став 2.
овог зако на.

(3) Пре ко екс пло а та ци о ног поља могу да се изгра ђу ју:
јав ни путе ви, жеље знич ке пру ге, кана ли и дру ге сао бра ћај -
ни це, као и елек трич ни водо ви висо ког напо на са одре ђе -
ним заштит ним сту бо ви ма, након прет ход но прибављeне
сагла сно сти Мини стар ства.

(4) При је изда ва ња лока циј ских усло ва за изград њу
обје ка та из ста ва 3. овог чла на, при ба вља се мишље ње кон -
це си о на ра о нај по вољ ни јем прав цу и поло жа ју ових обје -
ка та на екс пло а та ци о ном пољу.

(5) Кон це си о нар има пра во на накна ду ствар не ште те
про у зро ко ва не изград њом обје ка та из ста ва 3. овог чла на.

4. Оста ле одред бе о екс пло а та ци ји мине рал них 
сиро ви на

Члан 23.

(1) Кон це си о нар може да кори сти за сво је потре бе воде
које се отво ре рудар ским радо ви ма све до мје ста њихо вог
уто ка у стал не повр шин ске воде, у скла ду са про пи си ма о
вода ма и про пи си ма о зашти ти живот не сре ди не.

(2) Кон це си о нар је одго во ран за ште ту која наста не
изво ђе њем рудар ских радо ва и дужан је да ту ште ту надок -
на ди, осим ако се дока же да је ште та наста ла усљед
непред ви ди вог дога ђа ја (више силе) или кри ви цом оште -
ће ног или тре ћег лица.

Члан 24.

(1) Ако радо ви на екс пло а та ци ји мине рал них сиро ви на
мора ју да се при вре ме но обу ста ве због више силе или
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непред ви ђе них окол но сти (про ва ла гаса или воде, гор ски
удар, поре ме ћај на глав ним путе ви ма за про вје тра ва ње,
про ла же ње, одвод ња ва ње и пре воз, кли за ње тере на, еруп -
ци ја, про мје на режи ма вода и дру ге слич не окол но сти),
кон це си о нар оба вје шта ва о раз ло зи ма обу ста ве радо ва
Инспек то рат и Мини стар ство одмах, а нај ка сни је у року од
24 часа од настан ка раз ло га за обу ста ву.

(2) О при вре ме ној обу ста ви радо ва која је уна при јед
пла ни ра на кон це си о нар је дужан да оба ви је сти Инспек то рат
и Мини стар ство нај ка сни је 15 дана при је обу ста ве радо ва.

(3) При је пла ни ра не обу ста ве радо ва из ста ва 2. овог
чла на која ће тра ја ти дуже од 30 дана кон це си о нар је дужан
да извр ши потреб но пре мје ра ва ње, извр ши допу ну рудар -
ских пла но ва и да сачи ни запи сник о раз ло зи ма обу ста вља -
ња радо ва, у којем тре ба да наве де и опа сно сти које могу да
се поја ве при ли ком понов ног отва ра ња руд ни ка или њего вог
дије ла, одно сно пушта ња нафт ног и гасног поља у понов ну
про из вод њу.

(4) За ври је ме при вре ме не обу ста ве радо ва рудар ски
објек ти мора ју да се одр жа ва ју у таквом ста њу да се, након
при вре ме не обу ста ве радо ва, на њима може наста ви ти
безбјед на екс пло а та ци ја.

(5) Крат ко трај ни застој, нео п хо дан за поправ ку опре ме
или одр жа ва ње рудар ских обје ка та, не сма тра се при вре ме -
ном обу ста вом радо ва на екс пло а та ци ји мине рал них сиро -
ви на.

Члан 25.

(1) У слу ча ју трај не обу ста ве радо ва, кон це си о нар је
дужан да пре ду зме све мје ре зашти те рудар ског објек та и
земљи шта на коме се изво де радо ви и мје ре зашти те и
сана ци је живот не сре ди не ради обез бје ђе ња живо та и здра -
вља људи и имо ви не, у скла ду са допун ским рудар ским
про јек том трај не обу ста ве радо ва.

(2) Рудар ске пла но ве и ски це, мје р не књи ге и оста лу
доку мен та ци ју о ста њу рудар ских радо ва у пери о ду трај не
обу ста ве рада кон це си о нар је дужан да пре да на чува ње
Мини стар ству.

Члан 26.

(1) Кон це си о нар је дужан да, у току и по завр шет ку
изво ђе ња радо ва на екс пло а та ци ји мине рал них сиро ви на,
при ве де земљи ште на екс пло а та ци о ном пољу прво бит ној
или дру гој намје ни, у скла ду са одо бре ним про јек том
рекул ти ва ци је земљи шта, одно сно да пре ду зме мје ре
зашти те земљи шта на коме су се изво ди ли радо ви и мје ре
зашти те и сана ци је живот не сре ди не и вода ради обез бје -
ђе ња живо та и здра вља људи и имо ви не.

(2) Пре глед извр ше них радо ва из ста ва 1. овог чла на
врши Инспек то рат.

Члан 27.

Није дозво ље но орга ни зо ва ње и спро во ђе ње штрај ка у
јам ским про сто ри ја ма или у дру гим рудар ским објек ти ма
и про сто ри ма у који ма посто ји потен ци јал на опа сност по
живот и здра вље људи.

Члан 28.

(1) Пра во на штрајк оства ру је се под усло вом да се
током одр жа ва ња штрај ка обез би је де сигур ност рудар ских
обје ка та, зашти та живо та и здра вља људи и зашти та
живот не сре ди не.

(2) Ради испу ња ва ња усло ва из ста ва 1. овог чла на, а
посеб но у јама ма са мета ном и опа сном пра ши ном, кон це -
си о нар је дужан да обез би је ди оба вља ње посло ва: над зо ра,
одвод ња ва ња, про вје тра ва ња, одр жа ва ња про ход но сти
путе ва у објек ту и одр жа ва ња уре ђа ја.

(3) Кон це си о нар сво јим актом уре ђу је посло ве из ста ва
2. овог чла на, чије је оба вља ње нео п ход но за обез бје ђи ва -
ње усло ва за оства ри ва ње пра ва на штрајк.

Члан 29.

(1) Вла да Репу бли ке Срп ске може да одо бри екс пло а та -
ци ју каме на у коли чи ни до 10.000 m³ за изград њу или
рекон струк ци ју вјер ских обје ка та и кул тур но-исто риј ских

спо ме ни ка без уго во ра о кон це си ји, при чему је оба ве зно
утвр ди ти и гео дет ски сни ми ти ста ње при је почет ка и након
завр шет ка радо ва и доста ви ти над ле жном мини стар ству
извје штај о извр ше ној екс пло а та ци ји и утро шку каме на.

(2) Вла сни ци, одно сно кори сни ци земљи шта могу на
земљи шту чији су вла сни ци, одно сно кори сни ци да врше
екс пло а та ци ју сиро ви на за доби ја ње гра ђе вин ског мате ри -
ја ла за соп стве не потре бе у коли чи ни до 100 m³, за јед но -
крат но кори шће ње, уз одо бре ње и кон тро лу над ле жног
орга на једи ни це локал не само у пра ве на чијем се про сто ру
земљи ште нала зи.

III - РУДАР СКИ ПРО ЈЕК ТИ, ИЗВО ЂЕ ЊЕ РУДАР СКИХ
РАДО ВА И УПО ТРЕ БА РУДАР СКИХ ОБЈЕ КА ТА

1. Глав ни, допун ски, упро шће ни рудар ски 
про је кат и про је кат за изво ђе ње рудар ских 

радо ва изван екс пло а та ци о ног поља

Члан 30.

(1) Рудар ски про јек ти на осно ву којих се изво де рудар -
ски радо ви су: глав ни, допун ски, упро шће ни рудар ски про -
је кат и про је кат за изво ђе ње рудар ских радо ва изван екс пло -
 а та ци о ног поља.

(2) Рудар ски про јек ти из ста ва 1. овог чла на изра ђу ју се
на осно ву резул та та истра жних радо ва, ана ли за, ела бо ра та
и дру гих доку ме на та којим се раз ра ђу ју и ана ли зи ра ју: тех -
нич ки, тех но ло шки и еко ном ски усло ви изво ђе ња радо ва,
усло ви зашти те од пожа ра, усло ви зашти те живот не сре ди -
не, усло ви зашти те вода и зашти те на раду, рекул ти ва ци ја
земљи шта и дру ги усло ви од ути ца ја на оцје ну тех нич ко-
тех но ло шке и еко ном ске оправ да но сти екс пло а та ци је и
изво ђе ња рудар ских радо ва.

Члан 31.

(1) Рудар ске про јек те из чла на 30. овог зако на може да
изра ђу је при вред но дру штво:

а) које је упи са но у реги стар послов них субје ка та код
над ле жног реги стар ског суда за оба вља ње те дје лат но сти,

б) које има у рад ном одно су на нео д ре ђе но рад но ври је -
 ме са пуним рад ним вре ме ном нај ма ње два дипло ми ра на
инже ње ра рудар ства са поло же ним струч ним испи том и три
годи не рад ног иску ства и

в) које испу ња ва усло ве у погле ду тех нич ке опре мље -
но сти и зашти те на раду.

(2) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на изра ду рудар ских
про је ка та може врши ти и стра но при вред но дру штво под
усло ви ма да је у Репу бли ци Срп ској упи са но у суд ски
реги стар за оба вља ње те дје лат но сти и које има у рад ном
одно су са пуним рад ним вре ме ном на нео д ре ђе но ври је ме
нај ма ње два запо сле на дипло ми ра на инже ње ра рудар ства
са поло же ним струч ним испи том, од којих један има
лицен цу за про јек то ва ње.

(3) За машин ски, гра ђе вин ски, елек тро тех нич ки, гео -
дет ски и дру ги дио рудар ског про јек та при вред но дру штво
из ст. 1. и 2. овог чла на оба ве зно је да анга жу је и дипло ми -
ра не инже ње ре тих стру ка, који има ју поло жен струч ни
испит и нај ма ње три годи не рад ног иску ства у стру ци.

(4) При вред но дру штво из ст. 1. и 2. овог чла на за изра -
ду рудар ских про је ка та за објек те на повр ши ни (гар де ро бе
са купа ти лом, ста ни це за спа са ва ње, дис пе чер ске цен тре,
регу ла ци је водо то ка, соно во де, инду стриј ске коло си је ке,
жича ре, путе ве, ради о ни це, скла ди шта, резер во а ре, глав не
тра фо-ста ни це, дале ко во де и систем веза) и за изра ду про -
је ка та рекул ти ва ци је може да анга жу је дру го при вред но
дру штво или лица која испу ња ва ју усло ве за изра ду про -
јект не доку мен та ци је у скла ду са дру гим про пи си ма.

(5) При вред но дру штво из ст. 1. и 2. овог чла на дужно
је да се при изра ди про је ка та при др жа ва про пи са них мје ра
зашти те на раду, зашти те живот не сре ди не, стан дар да и
тех нич ких нор ма ти ва за руда р ске радо ве и да кори сти поу -
зда не подат ке о утвр ђе ним коли чи на ма и ква ли те ту мине -
рал них сиро ви на, те да при ми је ни раци о нал ну мето ду
експло а та ци је лежи шта, кори сте ћи савре ме на достиг ну ћа
нау ке и тех ни ке.
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(6) Испу ње ност усло ва из овог чла на про вје ра ва
Инспек то рат у поступ ку редов ног инспек циј ског над зо ра.

(7) При вред но дру штво из ст. 1. и 2. овог чла на дужно
је да, нај ка сни је осам дана при је почет ка оба вља ња дје лат -
но сти, о томе оба ви је сти Мини стар ство и Инспек то рат.

(8) За сва тех нич ка рје ше ња и ква ли тет про јек та одго -
вор ни су при вред но дру штво у коме је про је кат изра ђен и
про јек тант који га је ура дио.

Члан 32.

У изра ди глав ног и допун ског рудар ског про јек та и
про је ка та за изво ђе ње рудар ских радо ва изван екс пло а та -
ци о ног поља не могу да уче ству ју лица запо сле на у Мини -
стар ству, Инспек то ра ту и при вред ном дру штву које врши
реви зи ју про јек та.

Члан 33.

(1) Рудар ски про јек ти под ли је жу реви зи ји.

(2) Реви зи ја из ста ва 1. овог чла на обу хва та кон тро лу у
погле ду тех нич ких и тех но ло шких рје ше ња, при мје не мје -
ра и нор ма ти ва зашти те на раду, зашти те живот не сре ди не,
сигур но сти обје ка та и људи, под зем них, повр шин ских и
сусјед них обје ка та, као и кон тро лу у погле ду при мје не
савре ме них достиг ну ћа и мето да рудар ске нау ке и тех ни ке
и ускла ђе но сти са тех нич ким про пи си ма, нор ма ти ви ма и
стан да р ди ма.

(3) Реви зи ју про је ка та из ста ва 1. овог чла на може да
врши при вред но дру штво које испу ња ва усло ве за изра ду
рудар ских про је ка та про пи са не чла ном 31. овог зако на.

(4) Испу ње ност усло ва из ста ва 3. овог чла на про вје ра ва
Инспек то рат у поступ ку редов ног инспек циј ског над зо ра.

(5) При вред но дру штво из ста ва 3. овог чла на дужно је,
нај ка сни је осам дана при је почет ка оба вља ња дје лат но сти,
о томе оба ви је сти ти Мини стар ство и Инспек то рат.

Члан 34.

(1) При вред но дру штво које је извр ши ло реви зи ју
рудар ског про јек та дужно је да сачи ни извје штај о извр ше -
ној реви зи ји рудар ског про јек та и да на том про јек ту
потвр ди (реви зи о на кла у зу ла) да је про је кат ура ђен у скла -
ду са про пи са ним усло ви ма и у скла ду са чла ном 33. став
2. овог зако на.

(2) За ква ли тет реви зи је про јек та одго вор но је при вред -
но дру штво у којем је врше на реви зи ја и лице које је извр -
ши ло реви зи ју про јек та.

Члан 35.

(1) Глав ни рудар ски про јек ти изра ђу ју се за:

а) изград њу нових под зем них и повр шин ских рудар -
ских обје ка та ради екс пло а та ци је лежи шта мине рал них
сиро ви на и

б) отва ра ње нових руд них лежи шта у посто је ћим руд -
ни ци ма и нафт ним и гасним пољи ма.

(2) Про је кат из ста ва 1. овог чла на изра ђу је се на осно -
ву билан сних резер ви мине рал них сиро ви на А (дока за не),
Б (вје ро ват не) и Ц1 (измје ре не) кате го ри је, садр жа них на
про сто ру захва ће ном про јек том, тако да удио билан сних
резер ви кате го ри ја A и Б мора да буде нај ма ње 60%, од тога
резер ве А кате го ри је не могу да буду мање од 10%, а укуп -
но утвр ђе них билан сних резер ви Ц1 кате го ри је, као под ло -
га за про јек то ва ње, може да се узме нај ви ше 50%, под
усло вом да се кон ти ну и ра но наста вља ју на резер ве Б кате -
го ри је или кад њихов про стор ни поло жај омо гу ћа ва отко -
па ва ње истим захва том отва ра ња.

Члан 36.

(1) Допун ски рудар ски про је кат изра ђу је се за изво ђе -
ње сље де ћих рудар ских радо ва:

а) за изград њу рудар ских обје ка та и постро је ња у посто -
је ћим руд ни ци ма на отва ра њу и екс пло а та ци ји нових хори -
зо на та, ета жа, реви ра, откоп них поља или дије ло ва сло ја и
руд них тије ла, дије ло ва теч них и гасо ви тих лежи шта,

б) за изра ду нових рудар ских изво зних и вје тре них ока -
на, систе ма вен ти ла ци је и изра ду истра жних ока на и јам -
ских про сто ри ја,

в) за изград њу јам ских мага ци на екс пло зи ва и нову или
бит ну измје ну посто је ће откоп не мето де,

г) за изград њу и већу рекон струк ци ју рудар ских обје ка -
та директ но веза них за екс пло а та ци ју или пре ра ду мине -
рал них сиро ви на,

д) за трај ну обу ста ву радо ва, сани ра ње већих кли зи шта
и дру ге веће сана ци је,

ђ) за тех но ло ги је и постро је ња и додат на рје ше ња у
окви ру без бјед но сти у руд ни ку и колек тив не зашти те и

е) за дје ли мич ну или пот пу ну екс пло а та ци ју заштит -
них сту бо ва и тех нич ку рекул ти ва ци ју.

(2) Про је кат из ста ва 1. овог чла на мора бити изра ђен у
скла ду са одо бре ним глав ним рудар ским про јек том.

Члан 37.

Упро шће ни рудар ски про је кат изра ђу је се за радо ве
мањег оби ма, јед но став ни је и тип ске објек те, постро је ња и
уре ђа је, као и за мања и нужна одсту па ња од глав ног, одно -
сно допун ског рудар ског про јек та, а који нема ју ути цај на
основ на про јект на рје ше ња, као и за изво ђе ње рудар ских
истра жних радо ва, који се изво де на осно ву про јек та гео -
ло шких истра жи ва ња.

Члан 38.

(1) Рудар ски радо ви на објек ти ма који се нала зе изван
екс пло а та ци о ног поља, а у функ ци ји су доди је ље не кон це -
си је, изво де се по про јек ту за изво ђе ње рудар ских радо ва
изван екс пло а та ци о ног поља.

(2) Про јек ти из ста ва 1. овог чла на могу се изра ђи ва ти
за при пре му, обо га ћи ва ње и опле ме њи ва ње мине рал них
сиро ви на, водо са би р ни ке, глав не и помоћ не мага ци не
експло зи ва, јало ви шта и за објек те, постро је ња и уре ђа је
који чине цје ли ну са елек трич ном мре жом руд ни ка.

2. Изво ђе ње рудар ских радо ва

Члан 39.

Рудар ским радо ви ма сма тра ју се:

а) изра да бушо ти на, ета жа и изра да свих хори зон тал -
них, косих и вер ти кал них јам ских про сто ри ја,

б) изра да, изград ња и рекон струк ци ја рудар ских обје -
ка та у земљи и на њеној повр ши ни,

в) радо ви на отва ра њу и раз ра ди лежи шта мине рал них
сиро ви на,

г) вађе ње мине рал них сиро ви на,

д) радо ви на при пре ми, обо га ћи ва њу и опле ме њи ва њу
мине рал них сиро ви на,

ђ) радо ви на одла га њу јало ви не и депо но ва њу кори -
сних мине рал них сиро ви на,

е) радо ви који се изво де на осно ву одо бре них рудар -
ских про је ка та,

ж) радо ви који се оба вља ју у циљу истра жи ва ња мине -
рал них сиро ви на,

з) рудар ска гео дет ска мје ре ња,

и) рад ни поступ ци при мон та жи, тех нич кој зашти ти,
одр жа ва њу, поправ ка ма, пре прав ка ма и тех нич кој кон тро -
ли рудар ских обје ка та и

ј) радо ви који се изво де ради зашти те на раду, зашти те
живот не сре ди не и раци о нал ног кори шће ња мине рал них
сиро ви на.

Члан 40.

(1) Кон це си о нар може да поч не са изво ђе њем рудар -
ских радо ва по глав ном, допун ском про јек ту и по про јек ту
за објек те изгра ђе не изван екс пло а та ци о ног поља након
доби ја ња рје ше ња за изво ђе ње радо ва (у даљем тек сту: рје -
ше ње за гра ђе ње).

(2) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на доно си мини стар, на
осно ву под не се ног за х тјева кон це си о на ра.

Члан 41.

Рје ше ње за изво ђе ње радо ва по упро шће ном рудар ском
про јек ту доно си орган или лице које кон це си о нар овла сти
сво јим актом.
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Члан 42.

Мини стар доно си пра вил ник којим се про пи су је садр -
жа ј глав ног, допун ског, упро шће ног рудар ског про јек та и
пројект a за објек те изра ђе не изван екс пло а та ци о ног поља,
посту пак реви зи је, садр жај реви зи о не кла у зу ле, као и
посту пак одо бра ва ња рудар ских про је ка та.

Члан 43.

(1) Кон це си о нар је дужан да о почет ку изво ђе ња рудар -
ских радо ва оба ви је сти Мини стар ство, Инспек то рат и
надле жни орган једи ни це локал не само у пра ве на чијој
тери то ри ји ће изво ди ти радо ве, нај ка сни је осам дана при је
почет ка изво ђе ња радо ва, а за радо ве који ма се ути че на
режим вода или нару ша ва живот на сре ди на дужан је да
оба ви је сти и над ле жна мини стар ства.

(2) Кон це си о нар који врши екс пло а та ци ју при род ног
гаса и под зем них вода дужан је да, у року из ста ва 1. овог
чла на, оба ви је сти Мини стар ство, Инспек то рат и над ле жни
орган једи ни це локал не само у пра ве о почет ку радо ва на
сва кој бушо ти ни.

Члан 44.

(1) Кон це си о нар током изград ње рудар ских обје ка та
мора посје до ва ти:

а) рје ше ње о упи су у суд ски реги стар,

б) одо бре не рудар ске про јек те,

в) уго вор о кон це си ји,

г) акт о име но ва њу лица одго вор них за тех нич ко руко -
во ђе ње,

д) акт о име но ва њу над зор ног орга на,

ђ) рје ше ње за гра ђе ње рудар ских обје ка та по глав ном,
одно сно допун ским рудар ским про јек ти ма и по про јек ту за
објек те изгра ђе не изван екс пло а та ци о ног поља,

е) рје ше ње за изво ђе ње радо ва по упро шће ном рудар -
ском про јек ту,

ж) гра ђе вин ски днев ник,

з) доказ о ква ли те ту изве де них радо ва и упо тре бљи во -
сти угра ђе них про из во да и опре ме,

и) доку мен та ци ју из чла на 54. или, ако се врши екс пло -
а та ци ја наф те и зем ног гаса, доку мен та ци ју из чла на 55.
овог зако на и

ј) дру гу доку мен та ци ју, дозво ле и сагла сно сти за које
су посеб ним про пи си ма утвр ђе не да их кон це си о нар,
након почет ка изград ње, мора има ти на гра ди ли шту рудар -
ских обје ка та.

(2) Доку мен та ци ју из ста ва 1. овог чла на након завр шет -
ка гра ђе ња рудар ских обје ка та кон це си о нар трај но чува.

Члан 45.

(1) Кон це си о нар је оба ве зан изра ди ти план изво ђе ња
рудар ских радо ва за наред ну годи ну и извје штај о реа ли за -
ци ји пла на за прет ход ну годи ну.

(2) План из ста ва 1. овог чла на доста вља се Мини стар -
ству нај ка сни је до 31. јану а ра, а извје штај о реа ли за ци ји
пла на до 31. мар та наред не годи не.

(3) Годи шњи план из ста ва 1. овог чла на обу хва та:
изво ђе ње рудар ских радо ва на отва ра њу и екс пло а та ци ји,
еко ном ске ефек те, кон це си о ну накна ду, потро шњу гори ва,
мје ре зашти те на раду и зашти те живот не сре ди не, мје ре за
без бјед ност људи и зашти ту имо ви не, истра жне радо ве и
дру ге радо ве који ма ће се оства ри ти пла ни ра на про из вод -
ња за ту годи ну.

3. Упо тре ба рудар ских обје ка та

Члан 46.

(1) Рудар ски објек ти могу се поче ти кори сти ти, одно -
сно ста ви ти у погон, отпо че ти са комер ци јал ним радом
након што мини стар доне се рје ше ње за упо тре бу (у даљем
тек сту: упо треб на дозво ла).

(2) Упо треб на дозво ла из ста ва 1. овог чла на доно си се
након што се тех нич ким пре гле дом утвр ди да су рудар ски
објек ти и постро је ња изгра ђе ни у скла ду са одо бре ним

глав ним, допун ским и про јек том за изво ђе ње рудар ских
радо ва изван екс пло а та ци о ног поља.

Члан 47.

(1) Кон це си о нар под но си за х тјев за изда ва ње упо треб -
не дозво ле.

(2) Уз за х тјев из ста ва 1. овог чла на при ла же се:

а) рје ше ње за гра ђе ње по глав ном, допун ском рудар -
ском про јек ту и про јек ту за објек те изгра ђе не изван
експло а та ци о ног поља,

б) пода ци о уче сни ци ма у изград њи рудар ских обје ка та,

в) писа на изја ва изво ђа ча о изве де ним радо ви ма и
усло ви ма кори шће ња и одр жа ва ња рудар ских обје ка та,

г) дока зи о ква ли те ту изве де них радо ва и упо тре бљи -
во сти угра ђе них про из во да и опре ме,

д) извје штај над зор ног орга на о изград њи рудар ских
обје ка та и

ђ) доку мен та ци ја о извр ше ним пери о дич ним пре гле ди -
ма за рудар ске објек те.

(3) Ако је за изда ва ње упо треб не дозво ле посеб ним
зако ни ма про пи са на оба ве за прет ход ног при ба вља ња
сагла сно сти или дозво ла дру гих орга на, уз за х тјев из ста ва
1. овог чла на под но си се и та сагла сност, одно сно дозво ла.

Члан 48.

Упо треб на дозво ла може да се изда ако се утвр ди:

а) да је рудар ски обје кат или његов дио изгра ђен у
скла ду са рудар ским про јек том на осно ву којег је изда то
рје ше ње за гра ђе ње и у скла ду са тех нич ким про пи си ма,
нор ма ти ви ма и стан дар ди ма, чија је при мје на оба ве зна при
изград њи рудар ских обје ка та и

б) да су испу ње ни про пи са ни усло ви у погле ду мје ра
зашти те на раду, зашти те вода, зашти те од пожа ра, зашти -
те живот не сре ди не и дру ги про пи са ни усло ви за изград њу
те врсте објек та.

Члан 49.

(1) Испу ње ност усло ва из чла на 48. овог зако на утвр ђу -
је се тех нич ким пре гле дом објек та.

(2) Тех нич ки пре глед из ста ва 1. овог чла на оба вља
коми си ја коју рје ше њем име ну је мини стар.

(3) У раду коми си је за тех нич ки пре глед рудар ског
објек та или њего вог дије ла изгра ђе ног по глав ном или
допун ском рудар ском про јек ту могу да уче ству ју дипло ми -
ра ни инже ње ри одго ва ра ју ћих стру ка (рудар ске, елек тро тех -
нич ке, машин ске, гра ђе вин ске и дру гих стру ка) са поло же -
ним струч ним испи том и три годи не рад ног иску ства.

(4) Коми си ја за тех нич ки пре глед сачи ња ва запи сник о
извр ше ном тех нич ком пре гле ду, који доста вља кон це си о -
на ру и мини стру са при је дло гом за даље посту па ње.

(5) Тро шко ве тех нич ког пре гле да сно си под но си лац за -
х тјева, а они се утвр ђу ју рје ше њем о упо треб ној дозво ли.

Члан 50.

(1) Тех нич ки пре глед рудар ског објек та у под зем ним
откоп ним пољи ма који ма се врши доби ја ње мине рал них
сиро ви на у поја се ви ма или ета жа ма на повр шин ским копо -
ви ма врши се само за први појас или ета жу ако се тех но ло -
ги ја рада не мије ња.

(2) За фабрич ки изра ђе ну рудар ску меха ни за ци ју која
може само стал но да се кори сти не изда је се упо треб на
дозво ла.

(3) Меха ни за ци ја из ста ва 2. овог чла на под ли је же
пери о дич ним пре гле ди ма и испи ти ва њи ма у скла ду са про -
пи си ма о зашти ти на раду.

Члан 51.

(1) О мје сту, дану и сату оба вља ња тех нич ког пре гле да
Мини стар ство је дужно да оба ви је сти кон це си о на ра нај ка -
сни је 15 дана при је оба вља ња тех нич ког пре гле да.

(2) Кон це си о нар је дужан да коми си ји за тех нич ки пре -
глед дâ на увид:

а) доку мен та ци ју из чл. 44. и 47. ово га зако на и дру гу
доку мен та ци ју, дозво ле и одо бре ња за које је посеб ним
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про пи си ма пред ви ђе на оба ве за да кон це си о нар мора има -
ти на рудар ским објек ти ма и

б) гео дет ски сни мак ствар ног ста ња (ситу а ци о на кар та)
само за изгра ђе не рудар ске објек те за екс пло а та ци ју мине -
рал них сиро ви на.

Члан 52.

(1) За утвр ђи ва ње исправ но сти и намје не рудар ског
објек та за одре ђе ну упо тре бу, те ако је нео п ход на прет ход -
на про вје ра инста ла ци ја, уре ђа ја, опре ме и постро је ња,
ста бил но сти или без бјед но сти објек та, као и за дру га слич -
на испи ти ва ња или у слу ча ју да је то пред ви ђе но рудар -
ским про јек том, може да се одо бри пушта ње тог објек та у
проб ни рад.

(2) Кон це си о нар не може да ста ви у проб ни рад или у
упо тре бу рудар ске објек те, про сто ре, сред ства за рад, уре ђа -
је и опре му и сред ства лич не зашти те при је него што утвр -
ди да одго ва ра ју про пи си ма и доне се ним стан дар ди ма.

(3) Рудар ски објек ти изгра ђе ни на осно ву одо бре ног
глав ног, допун ског рудар ског про јек та и про јек та за објек те
изгра ђе не изван екс пло а та ци о ног поља могу да се пусте у
проб ни рад нај ду же шест мје се ци, посли је извр ше ног тех -
нич ког пре гле да струч не коми си је коју је обра зо вао кон це -
си о нар, са задат ком да утвр ди да ли су изве де ни радо ви у
скла ду са рје ше њи ма датим у рудар ским про јек ти ма.

(4) Струч на коми си ја из ста ва 3. овог чла на оба ве зна је
пра ти ти резул та те проб ног рада и води ти запи сник о томе.

(5) При је пушта ња објек та у проб ни рад, кон це си о нар
је дужан да оба ви је сти Мини ста р ство и Инспек то рат о
почет ку проб ног рада.

(6) По завр шет ку проб ног рада, кон це си о нар је дужан
да под не се за х тјев за тех нич ки пре глед објек та.

IV - РУДАР СКА ГЕО ДЕТ СКА МЈЕ РЕ ЊА И 
РУДАР СКИ ПЛА НО ВИ

Члан 53.

(1) Кон це си о нар је дужан да орга ни зу је оба вља ње
посло ва рудар ских гео дет ских мје ре ња или да анга жу је при -
вред но дру штво које испу ња ва усло ве из ста ва 4. овог чла на
за оба вља ње тих посло ва и да на осно ву извр ше них мје ре ња
изра ђу је пла но ве, одно сно кар те из којих се може утвр ди ти
ста ње рудар ских радо ва, њихов међу соб ни поло жај и поло -
жај рудар ских радо ва у одно су на ста ре рудар ске радо ве, на
објек те и воде на повр ши ни и на живот ну сре ди ну.

(2) У окви ру посло ва рудар ских мје ре ња кон це си о нар
је дужан да изра ђу је одго ва ра ју ћу гра фич ку доку мен та ци -
ју која садр жи подат ке о про мје на ма на повр ши ни тере на и
о ста њу рудар ских обје ка та у екс пло а та ци о ном пољу.

(3) Кон це си о нар који само стал но орга ни зу је слу жбу
мје ре ња оба ве зно има у рад ном одно су на нео д ре ђе но
врије ме са пуним рад ним вре ме ном лице које има завр шен
рудар ски или гео дет ски факул тет, три годи не рад ног иску -
ства и поло жен струч ни испит.

(4) Посло ве рудар ских гео дет ских мје ре ња из ста ва 1.
овог чла на може да оба вља при вред но дру штво које је упи -
са но у реги стар послов них субје ка та код над ле жног реги -
стар ског суда за оба вља ње те дје лат но сти, које има у рад -
ном одно су на нео д ре ђе но рад но ври је ме са пуним рад ним
вре ме ном нај ма ње јед ног дипло ми ра ног инже ње ра рудар -
ства или дипло ми ра ног инже ње ра гео де зи је, који има три
годи не рад ног иску ства и поло жен струч ни испит.

(5) Испу ње ност усло ва из ста ва 4. овог чла на про вје ра ва
Инспек то рат у поступ ку редов ног инспек циј ског над зо ра.

(6) При вред но дру штво, одно сно дру го прав но лице из
ста ва 4. овог чла на дужно је да, нај ка сни је осам дана при -
је почет ка оба вља ња дје лат но сти, о томе оба ви је сти Мини -
стар ство и Инспек то рат.

Члан 54.

(1) Кон це си о нар је дужан да за ври је ме изво ђе ња
рудар ских радо ва обез би је ди:

а) ситу а ци о ни план - кар ту екс пло а та ци о ног поља,

б) гео ло шку кар ту екс пло а та ци о ног поља и њего ве око -
ли не са карак те ри стич ним гео ло шким про фи ли ма,

в) план са уцр та ном повр шин ском ситу а ци јом и под -
зем ним про сто ри ма, одно сно повр шин ским отко пи ма,

г) пла но ве поје ди них јама, одно сно јам ских и повр -
шин ских отко па,

д) откоп не и ета жне пла но ве свих јам ских и повр шин -
ских рудар ских радо ва,

ђ) пла но ве енер гет ске мре же (елек трич не мре же, ком -
при ми ра ног вазду ха и дру го), водо вод не мре же, као и јам -
ских постро је ња, са основ ним тех нич ким пода ци ма,

е) пла но ве про вје тра ва ња јама и

ж) хидро ге о ло шке и тек тон ске пла но ве за рудар ске
објек те са вели ким при то ком воде и сло же ном тек то ни ком.

(2) Пла но ви из ста ва 1. т. г), д) и е) овог чла на ажу ри -
ра ју се сва ког мје се ца пре ма напре до ва њу рудар ских радо -
ва, а пла но ви из т. в), ђ) и ж) овог чла на само када наста ну
про мје не.

(3) Пла но ви се ажу ри ра ју и у кра ћим роко ви ма кад се
радо ви изво де у бли зи ни ста рих радо ва или напу ште них
дије ло ва јама, на под руч ју јам ске ватре и аку му ла ци је вода.

(4) У нове рудар ске пла но ве мора ју се пре ни је ти сви
дета љи из ста рих рудар ских пла но ва, као што су: ста ри
јам ски отво ри, ста ри радо ви и расје ди, висин ске коте и
дру ги дета љи.

(5) На за х тјев Мини стар ства, кон це си о нар је дужан да,
нај ка сни је у року од 15 дана од при је ма овог за х тјева,
доста ви копи је пла но ва из ста ва 1. т. в), г), д), ђ), е) и ж)
овог чла на.

Члан 55.

Кон це си о нар који врши екс пло а та ци ју под зем них
мине рал них вода, наф те и зем них гасо ва у току изво ђе ња
радо ва мора да обез би је ди:

а) ситу а ци о ни план екс пло а та ци о ног поља у којем су
назна че не све истра жне и екс пло а та ци о не бушо ти не и
оста ли уре ђа ји,

б) гео ло шку кар ту екс пло а та ци о ног поља и њего ве око -
ли не, са карак те ри стич ним гео ло шким про фи ли ма,

в) шему екс пло а та ци о ног објек та на нафт но-гасном
пољу,

г) струк тур ну кар ту на којој су назна че не гра ни це руб -
не воде и

д) подат ке и извје шта је о буше њу, елек тро ка ро та жним
мје ре њи ма, зацје вље њу, пер фо ра ци ји, осва ја њу и мје ре њу
дина мич ког и ста тич ког при ти ска, гасном фак то ру и свим
оста лим физич ко-хемиј ским ана ли за ма колек то ра и флу и да.

Члан 56.

Ситу а ци о ни план екс пло а та ци о ног поља и сва рудар -
ска гео дет ска мје ре ња и гра фич ка при ка зи ва ња рудар ских
радо ва пове зу ју се са тач ка ма три го но ме триј ске мре же
Репу бли ке Срп ске.

Члан 57.

(1) О свим извр ше ним рудар ским гео дет ским мје ре њи -
ма кон це си о нар је дужан да води рудар ске гео дет ске мје р -
не књи ге.

(2) Рудар ске гео дет ске мје р не књи ге из ста ва 1. овог
чла на мора ју бити овје ре не на начин утвр ђен про пи си ма о
овје ра ва њу послов них књи га.

Члан 58.

Мини стар доно си пра вил ник којим се про пи су је начин
врше ња рудар ских гео дет ских мје ре ња, вође ње рудар ских
гео дет ских мје р них књи га и изра да рудар ских пла но ва и
кара та.

V - МЈЕ РЕ ЗАШТИ ТЕ

Члан 59.

(1) Кон це си о нар је дужан да спро во ди све мје ре зашти -
те, укљу чу ју ћи и мје ре зашти те здра вља на раду, зашти те
вода и зашти те живот не сре ди не (у даљем тек сту: мје ре
зашти те), у скла ду са одред ба ма ово га зако на и про пи са
доне се них на осно ву њега.
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(2) У погле ду мје ра зашти те, које нису уре ђе не овим
зако ном и про пи си ма доне се ним на осно ву њега, при мје -
њу ју се про пи си доне се ни у обла сти зашти те на раду, стан -
дар ди за ци је, зашти те од пожа ра, зашти те живот не сре ди не
и збри ња ва ња отпа да.

Члан 60.

(1) Ради очу ва ња без бјед но сти и здра вља рад ни ка, кон -
це си о нар је дужан да обез би је ди:

а) да су рад на мје ста пла ни ра на, опре мље на, ста вље на
у функ ци ју, кори шће на и одр жа ва на на такав начин да рад -
ни ци могу извр ша ва ти посао који им је доди је љен без
угро жа ва ња соп стве не без бјед но сти и здра вља и без бјед -
но сти и здра вља дру гих рад ни ка,

б) да се рад на рад ним мје сти ма, када су рад ни ци при -
сут ни, одви ја под над зо ром одго вор ног лица,

в) да се рад који укљу чу је посеб не опа сно сти одви ја на
начин и у скла ду са датим упут стви ма и повје рен је искљу -
чи во струч ним лици ма,

г) да су сва без бјед но сна упут ства разу мљи ва за све
рад ни ке на које се одно се,

д) свим рад ни ци ма лич на заштит на сред ства и опре му
и одго ва ра ју ћа сред ства прве помо ћи,

ђ) обу ку рад ни ка за само ста лан и без бје дан рад и руко -
ва ње сред стви ма рада,

е) орга ни зо ва ње посло ва зашти те на раду,

ж) орга ни зо ва ње посло ва про тив по жар не зашти те,
здрав стве не зашти те и слу жбе спа са ва ња и њихо во снаб -
дије ва ње одго ва ра ју ћом опре мом и

з) пери о дич не пре гле де и испи ти ва ња сред ста ва за рад,
уре ђа ја и опре ме и сред ста ва лич не зашти те, као и пре вен -
тив не и пери о дич не пре гле де испи ти ва ња усло ва рад не сре -
ди не, одно сно физич ких, хемиј ских и био ло шких штет но -
сти (осим јони зи ра ју ћих зра че ња) микро кли ме, елек тро ин -
ста ла ци ја и гро мо бран ских инста ла ци ја у рудар ским објек -
ти ма.

(2) Кон це си о нар је дужан да доне се акта који ма се уре -
ђу ју зашти та здра вља и зашти та на раду рад ни ка из ста ва
1. овог чла на.

Члан 61.

(1) Кон це си о нар је оба ве зан дони је ти акт о про цје ни
ризи ка за сва рад на мје ста.

(2) Актом о про цје ни ризи ка из ста ва 1. овог чла на
сагле да ва се: орга ни за ци ја рада, рад ни про це си, за х тјеви
рада, сред ства за рад, сиро ви не и мате ри ја ли који се кори -
сте у тех но ло шком и рад ном про це су, сред ства и опре ма за
лич ну зашти ту, као и дру ги еле мен ти који могу да иза зо ву
ризик од повре де на раду, про фе си о нал ног обо ље ња или
боле сти у вези са радом на рад ном мје сту, као и начин и
мје ре за њихо во откла ња ње.

(3) Акт о про цје ни ризи ка доно си се при је него што се
поч не са радом и мије ња се у слу ча ју нове опа сно сти и
про мје не нивоа ризи ка у про це су рада.

(4) Мини стар доно си пра вил ник којим се про пи су је
садр жај акта о про цје ни ризи ка.

Члан 62.

(1) Кон це си о нар је дужан да обез би је ди:

а) тех нич ко руко во ђе ње одго ва ра ју ћих стру ка и стал ни
над зор над свим рудар ским радо ви ма и објек ти ма, у свим
смје на ма, гдје је про цес про из вод ње орга ни зо ван у више
смје на и

б) стал ни над зор над про вје тра ва њем у јама ма угро же -
ним мета ном или екс пло зив ном пра ши ном.

(2) Кон це си о нар је дужан да води књи гу рудар ског над -
зо ра, у коју се уно се и налог рудар ског инспек то ра, издат
на лицу мје ста при врше њу над зо ра у руд ни ку, у слу ча ју
непо сред не опа сно сти по живот и здра вље људи или веће
мате ри јал не ште те.

(3) У књи гу рудар ског над зо ра уно се се и наре ђе ња
лица овла шће них актом кон це си о на ра, а која се одно се на
мје ре зашти те на раду и која су изда та на лицу мје ста при
пре гле ду радо ва.

(4) Књи га рудар ског над зо ра води се посеб но за сва ку
јаму, повр шин ски коп, објек те при пре ме мине рал них сиро -
ви на и за сва ку бушо ти ну при екс пло а та ци ји под зем них
вода, наф те и зем ног гаса.

(5) Књи га рудар ског над зо ра води се у писа ној фор ми.

Члан 63.

(1) Кон це си о нар може оспо со бље ном рад ни ку дати на
упо тре бу сред ства за рад, опа сне мате ри је, одно сно сред -
ства и опре му за лич ну зашти ту на раду само:

а) ако рас по ла же про пи са ном доку мен та ци јом за њихо -
ву упо тре бу и одр жа ва ње, пако ва ње, тран спорт, кори шће -
ње и скла ди ште ње у којој је про из во ђач, одно сно испо ру -
чи лац навео све без бјед но сно-тех нич ке подат ке важне за
откла ња ње ризи ка на раду и

б) ако је обез би је дио све мје ре за зашти ту рад ни ка које
су одре ђе не том доку мен та ци јом, тех нич ким про пи си ма и
стан дар ди ма.

(2) Кон це си о нар је дужан да обез би је ди пре вод доку -
мен та ци је из ста ва 1. т. а) и б) овог чла на на јед ном од јези -
ка у слу жбе ној упо тре би у Репу бли ци.

Члан 64.

(1) Кон це си о нар је оба ве зан дони је ти акт о лич ним
заштит ним сред стви ма за сва ко рад но мје сто.

(2) Кон це си о нар је оба ве зан рад ни ци ма обез би је ди ти и
ста ви ти на рас по ла га ње потреб на лич на заштит на сред ства
у скла ду са актом из ста ва 1. овог чла на и обез би је ди ти
опре му за прву помоћ на свим мје сти ма гдје то зах ти је ва ју
рад ни усло ви и она као таква тре ба да буду озна че на одго -
ва ра ју ћим зна ко ви ма и да су лако доступ на.

Члан 65.

(1) Сва ки рад ник који засну је рад ни однос код кон це си -
о на ра, при је рас по ре ђи ва ња на посло ве, одно сно рад не
задат ке, упо зна је се са послом који ће оба вља ти, про пи си ма
о мје ра ма зашти те у вези са послом и мје ра ма зашти те од
пожа ра, са опа сно сти ма које могу наста ти у послу, као и са
орга ни зо ва њем и спро во ђе њем зашти те на раду и има пра во
зах ти је ва ти, од лица за то одре ђе ног, да му да што пре ци зни -
је инфор ма ци је о опа сно сти ма посла, са пра ви ма, одно сно
дужно сти ма у вези са зашти том на раду и усло ви ма рада.

(2) Рад ник који се први пут рас по ре ђу је на рудар ске
посло ве мора се посте пе но, а нај ма ње 15 дана, уво ди ти у
посао под непо сред ним над зо ром рад ни ка инструк то ра
кога над ле жно одго вор но лице одре ди и у том року не
може само стал но оба вља ти посло ве на које је рас по ре ђен.

(3) Рад ник који се пре ра спо ре дио на дру ге посло ве и
задат ке при је почет ка рада на тим посло ви ма мора да се
упо зна са радом, про пи си ма и мје ра ма зашти те и опа сно -
сти ма које могу наста ти на тим посло ви ма и зада ци ма.

(4) Сва ки рад ник дужан је у току рада стал но упот пу -
ња ва ти и уса вр ша ва ти сво је зна ње из обла сти зашти те на
раду.

Члан 66.

(1) Кон це си о нар је дужан, нај ма ње један пут годи шње,
про вје ра ва ти тео рет ско и прак тич но позна ва ње про пи са о
тех нич ким мје ра ма и о мје ра ма зашти те на раду, као и
позна ва ње пла на одбра не и акци је спа са ва ња у слу ча је ви ма
изне над них уде са, код над зор ног и тех нич ког осо бља, пали -
ла ца мина, као и висо ко ква ли фи ко ва них и ква ли фи ко ва них
рад ни ка чији је рад непо сред но везан за рудар ске радо ве.

(2) Рад ни ци који не пока жу задо во ља ва ју ће позна ва ње
про пи са о тех нич ким мје ра ма и о мје ра ма зашти те на раду,
а наро чи то о спро во ђе њу пла на одбра не и акци је спа са ва -
ња, не могу да оба вља ју посло ве док се понов ним про вје -
ра ва њем не утвр ди да су овла да ли тим посло ви ма.

(3) Кон це си о нар је дужан да доне се и спро во ди посеб -
не про гра ме за сти ца ње зна ња из обла сти зашти те на раду
пре ма врсти посло ва и струч но сти рад ни ка.

Члан 67.

(1) Кон це си о нар је дужан само стал но орга ни зо ва ти
посло ве зашти те на раду или за те посло ве анга жо ва ти

25.06.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 59 9



дру го при вред но дру штво које испу ња ва усло ве про пи са не
овим зако ном.

(2) Кон це си о нар који само стал но орга ни зу је посло ве
зашти те на раду мора има ти у рад ном одно су на нео д ре ђе но
ври је ме са пуним рад ним вре ме ном лице са завр ше ним
рудар ским факул те том, које има три годи не рад ног иску ства
и поло жен струч ни испит и потре бан број лица са висо ком
струч ном спре мом одго ва ра ју ћих стру ка, која има ју по три
годи не рад ног иску ства и поло же не струч не испи те.

(3) Рад ник који руко во ди посло ви ма зашти те на раду
оба ве зно је дипло ми ра ни инже њер рудар ства са три годи -
не рад ног иску ства и поло же ним струч ним испи том.

Члан 68.

Посло ви зашти те на раду су:

а) пра ће ње и кон тро ла спро во ђе ња мје ра зашти те,

б) уче ство ва ње у при пре ми акта о про цје ни ризи ка,

в) уче ство ва ње у опре ма њу и уре ђи ва њу рад ног мје ста
ради оства ри ва ња без бјед них и здра вих усло ва рада, као и
пред ла га ње мје ра за побољ ша ње усло ва рада, наро чи то на
рад ном мје сту са пове ћа ним ризи ком,

г) пра ће ње здрав стве ног ста ња рад ни ка, као и ста ња у
вези са повре да ма на раду, про фе си о нал ним обо ље њи ма и
боле сти ма у вези са радом, уче ство ва ње у утвр ђи ва њу
њихо вих узро ка, као и при пре ма извје шта ја са при је дло зи -
ма мје ра за њихо во откла ња ње,

д) кон тро ла и дава ње савје та над ле жним орга ни ма у
кон це си о на ру у пла ни ра њу, избо ру, кори шће њу и одр жа ва -
њу сред ста ва за рад, опа сних мате ри ја и сред ста ва и опре -
ме за лич ну зашти ту на раду,

ђ) дава ње при је дло га за обез бје ђи ва ње и уна пре ђи ва ње
мје ра зашти те,

е) дава ње струч ног мишље ња на глав ни, допун ски, упро -
шће ни рудар ски про је кат и про је кат за изво ђе ње радо ва на
објек ти ма изван екс пло а та ци о ног поља и на њихо ву ускла ђе -
ност са стан дар ди ма и про пи са ним мје ра ма зашти те,

ж) да забра ни рад на рад ном мје сту или упо тре бу сред -
ста ва за рад и сред ста ва за опре му и лич ну зашти ту на раду
у слу ча ју када се утвр ди непо сред на опа сност по живот и
здра вље рад ни ка,

з) да изра ђу је, шесто мје сеч но, извје штај о ста њу
зашти те на раду и зашти ти вода и живот не сре ди не и да га
доста ви на раз ма тра ње над ле жним орга ни ма кон це си о на ра
и Инспек то ра ту,

и) да води еви ден ци је у обла сти зашти те и здра вља на
раду, као и подат ке о врста ма и коли чи на ма опа сних и
штет них мате ри ја које се кори сте у врше њу дје лат но сти,
одно сно да води еви ден ци ју пода та ка о врста ма и коли чи -
на ма опа сних, штет них и отпад них мате ри ја које се испу -
шта ју или одла жу у живот ну сре ди ну,

ј) сарад ња и коор ди на ци ја рада са слу жбом меди ци не
рада о свим пита њи ма у обла сти зашти те и здра вља на
раду и

к) врше ње и дру гих посло ва која су јој дата у над ле -
жност актом кон це си о на ра.

Члан 69.

(1) Посло ви ма изра де акта о про цје ни ризи ка, пери о -
дич не пре гле де и испи ти ва ња сред ста ва за рад, уре ђа ја,
опре ме и сред ста ва лич не зашти те, као и пре вен тив не и
пери о дич не пре гле де испи ти ва ња усло ва рад не сре ди не,
одно сно физич ких, хемиј ских и био ло шких штет но сти
(осим јони зи ра ју ћих зра че ња) микро кли ме, елек тро ин ста -
ла ци ја и гро мо бран ских инста ла ци ја у рудар ским објек ти -
ма, може да оба вља при вред но дру штво које посје ду је
лицен це доби је не на осно ву про пи са који уре ђу ју област
зашти те и здра вља на раду и које има у рад ном одно су на
нео д ре ђе но ври је ме са пуним рад ним вре ме ном нај ма ње
јед ног дипло ми ра ног инже ње ра рудар ства са три годи не
рад ног иску ства и поло же ним струч ним испи том.

(2) Изу зет но, посло ве из ста ва 1. овог чла на у јама ма
угро же ним мета ном или екс пло зив ном пра ши ном може да
оба вља и при вред но дру штво које посје ду је лицен це доби -
је не на осно ву про пи са који уре ђу ју област зашти те и здра -

вља на раду и које има у рад ном одно су на нео д ре ђе но
врије ме са пуним рад ним вре ме ном нај ма ње јед ног дипло -
ми ра ног инже ње ра рудар ства са три годи не рад ног иску -
ства на посло ви ма у под зем ној екс пло а та ци ји и поло же ним
струч ним испи том.

(3) Испу ње ност усло ва из овог чла на про вје ра ва
Инспек то рат у поступ ку редов ног инспек циј ског над зо ра.

(4) При вред но дру штво, одно сно дру го прав но лице из
ст. 1. и 2. овог чла на дужно је, нај ка сни је осам дана при је
почет ка оба вља ња дје лат но сти, о томе оба ви је сти ти Мини -
стар ство и Инспек то рат.

Члан 70.

(1) Посло ве слу жбе за спа са ва ње, про тив по жар не
зашти те и здрав стве не зашти те врше рад ни ци који су за те
посло ве посеб но оспо со бље ни.

(2) На обра зло жен за х тјев кон це си о на ра, мини стар, по
при ба вље ном мишље њу Инспек то ра та, може да осло бо ди
при вред но дру штво оба ве зе орга ни зо ва ња слу жбе спа са ва -
ња.

(3) Кон це си о нар може, ако при ро да посла то дозво ља ва,
посло ве про тив по жар не зашти те и здрав стве не зашти те
повје ри ти овла шће ном и оспо со бље ном при вред ном дру -
штву или уста но ви, који те посло ве про фе си о нал но оба вља -
ју.

Члан 71.

(1) У рудар ске под зем не про сто ри је и оста ле рудар ске
објек те у који ма се поја вљу је метан и дру ги запа љи ви и
екс пло зив ни гасо ви, паре и пра ши на и у зона ма опа сно сти
од екс пло зи ја на објек ти ма који се нала зе на нафт ним и
гасним пољи ма није дозво ље но да се уно се лако запа љи ве
мате ри је, при бор за пуше ње или дру га сред ст ва која могу
иза зва ти пожар, упа лу или екс пло зи ју.

(2) Изу зет но од одред бе из ста ва 1. овог чла на, у рудар -
ске под зем не про сто ри је, као и оста ле рудар ске објек те,
могу се уно си ти и кори сти ти апа ра ти за зава ри ва ње само
под усло ви ма и на начин утвр ђен посеб ним про пи си ма.

(3) Запо сле ни који је заду жен за мага цин, скла ди ште
или руко во ди пре во зом и пре но сом екс пло зив них сред ста -
ва или оба вља посло ве мини ра ња, као и дру га лица у руд -
ни ку која по било ком осно ву дола зе у скла ди шне про сто -
ри је или пома жу при пре во зу и пре но су екс пло зив них
сред ста ва и мини ра њу, мора ју да се при др жа ва ју про пи са -
них мје ра зашти те на раду и мје ра зашти те од пожа ра.

(4) Одго вор ни руко во ди о ци и дру ги запо сле ни који уче -
ству ју у тех но ло шком про це су и оба вља ју струч не посло ве
зашти те на раду дужни су да спро во де и кон тр о ли шу спро -
во ђе ње мје ра зашти те на раду и мје ра зашти те од пожа ра
које се одно се на зашти ту од опа сно сти од упа ле и екс пло -
зи је мета на, дру гих опа сних гасо ва, паре и пра ши не или од
агре сив не мине рал не пра ши не (осим јони зи ра ју ћих зра че -
ња), сили ко зе, про ва ле воде, гор ских уда ра или пожа ра.

Члан 72.

(1) Мини стар доно си пра вил ни ке којим се про пи су ју
тех нич ке мје ре и мје ре зашти те на раду:

а) Пра вил ник о изво ђе њу рудар ских под зем них радо ва,

б) Пра вил ник о изво ђе њу рудар ских повр шин ских
радо ва,

в) Пра вил ник о пре во зу људи и мате ри ја ла у окни ма
руд ни ка,

г) Пра вил ник о руко ва њу екс пло зив ним сред стви ма и
мини ра њу у рудар ству,

д) Пра вил ник о руко ва њу ору ђи ма за рад,

ђ) Пра вил ник о истра жи ва њу и екс пло а та ци ји наф те и
зем ног гаса и

е) Пра вил ник о елек трич ним постро је њи ма у руд ни ци -
ма са под зем ном екс пло а та ци јом.

(2) Пра вил ни ци из ста ва 1. овог чла на доно се се након
при ба вља ња мишље ња Мини стар ства рада и борач ко-
инва лид ске зашти те.
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Члан 73.

(1) При изво ђе њу рудар ских радо ва кон це си о нар је
дужан пред у зе ти и мје ре потреб не за зашти ту живо та и
здра вља гра ђа на, као и обез бје ђе ње имо ви не, у скла ду са
про пи си ма из те обла сти.

(2) Кори сни ци и вла сни ци земљи шта и обје ка та на
експло а та ци о ном пољу, као и оста ли гра ђа ни дужни су да
се при др жа ва ју мје ра зашти те које је донио кон це си о нар, а
које се одно се на кре та ње и рад на екс пло а та ци о ном пољу.

(3) Уко ли ко кон це си о нар који се бави екс пло а та ци јом
мине рал них сиро ви на на изво ђе њу рудар ских радо ва или
пру жа њу услу га анга жу је поди зво ђа ча, мје ре зашти те на
раду про пи са не овим зако ном и пра вил ни ци ма одно се и на
поди зво ђа ча.

(4) Кон це си о нар из ста ва 3. овог чла на са поди зво ђа чем
пот пи су је уго вор о зашти ти на раду, којим се уре ђу ју одно -
си по пита њу зашти те на раду.

(5) Поди зво ђач је одго во ран за све посље ди це про у зро -
ко ва не неса вје сним радом и непри др жа ва њем мје ра зашти -
те на раду про пи са ним овим зако ном и уго во ром из ста ва
4. овог чла на.

(6) Уко ли ко поди зво ђач из ста ва 3. овог чла на на поје -
ди ним посло ви ма анга жу је дру гог поди зво ђа ча, онда се
њихо ви међу соб ни одно си по пита њу зашти те на раду уре -
ђу ју међу соб ним уго во ром о зашти ти на раду, при чему
поди зво ђач из ста ва 3. овог чла на није осло бо ђен одго вор -
но сти за спро во ђе ње свих мје ра зашти те на раду из ст. 3.,
4. и 5. овог чла на.

Члан 74.

(1) Сва ки рад ник запо слен код кон це си о на ра дужан је
да нео д ло жно, нај кра ћим путем, оба ви је сти непо сред ног
руко во ди о ца о сва кој поја ви опа сно сти при изво ђе њу руда -
р ских радо ва, а наро чи то о поја ви екс пло зив них, запа љи -
вих, загу шљи вих и отров них гасо ва, о про ва ли воде, поја -
ви ватре, упа ле и екс пло зи је гаса, паре и пра ши не, гор ском
уда ру или дру гим поја ва ма које могу да угро зе без бјед ност
људи и имо ви не.

(2) Непо сред ни руко во ди лац дужан је да у слу ча ју из
ста ва 1. овог чла на пре ду зме све нео п ход не мје ре за спре -
ча ва ње насту па ња тежих посље ди ца по без бјед ност запо -
сле них и имо ви не.

(3) О поја ва ма из ста ва 1. овог чла на кон це си о нар води
еви ден ци ју која наро чи то садр жи подат ке о: врсти поја ве,
вре ме ну њеног тра ја ња, узро ку настан ка и ште ти која је
усли је ди ла настан ком поја ве, као и подат ке о утвр ђе ној
одго вор но сти, те нео д ло жно, нај кра ћим путем, о томе
извје шта ва Инспек то рат и Мини стар ство.

Члан 75.

Кон це си о нар је дужан да одмах оба ви је сти Мини стар -
ство, Инспек то рат и орган упра ве који је над ле жан за уну -
тра шње посло ве о сва ком смрт ном слу ча ју, груп ној повре -
ди, тежој повре ди на раду и уде су.

Члан 76.

У слу ча ју уде са (екс пло зи је, пожа ра, про ва ле воде и
слич не опа сно сти), акци јом спа са ва ња руко во ди рад ник
кон це си о на ра са посеб ним овла шће њи ма и одго вор но сти -
ма, који је одго во ран за тех нич ке посло ве, ако актом кон це -
си о на ра није одре ђен дру ги рад ник.

Члан 77.

(1) У слу ча ју опа сно сти зa кон це си о на ра, вла сни ци и
кори сни ци сусјед ног земљи шта дужни су дозво ли ти да се
на њихо вом земљи шту извр ше нео д ло жни радо ви ради
откла ња ња те опа сно сти.

(2) Кон це си о нар је дужан да вла сни ци ма и кори сни ци -
ма земљи шта надок на ди ште ту при чи ње ну радо ви ма из
ста ва 1. овог чла на.

Члан 78.

(1) Мје ре зашти те за кон це си о на ра про пи са не овим
зако ном одно се се и на поди зво ђа ча.

(2) За неиз вр ша ва ње оба ве за поди зво ђа ча из ста ва 1.
овог чла на одго во ран је кон це си о нар.

VI - НАД ЗОР

Члан 79.

(1) Управ ни над зор над при мје ном одре да ба овог зако -
на и про пи са доне се них на осно ву њега врши Мини стар -
ство.

(2) Инспек циј ски над зор над при мје ном одре да ба овог
зако на и про пи са доне се них на осно ву њега врши Инспек -
то рат путем над ле жне тех нич ке инспек ци је.

Члан 80.

Над ле жни инспек тор у врше њу инспек циј ског над зо ра,
поред овла шће ња утвр ђе них овим зако ном и овла шће ња
утвр ђе них зако ном којим је про пи сан рад Инспек то ра та,
има и овла шће ња над зо ра над при мје ном про пи са из обла -
сти зашти те на раду у рудар ству.

Члан 81.

У врше њу инспек циј ског над зо ра над ле жни инспек тор
је овла шћен и да нало жи:

а) да се обу ста ви даље оба вља ње дје лат но сти, ако у
оста вље ном року нису откло ње не утвр ђе не непра вил но сти
и недо ста ци,

б) да се обу ста ви даље изво ђе ње радо ва на екс пло а та -
ци ји, ако се радо ви врше без уго во ра о кон це си ји или се не
врше у скла ду са тех нич ком доку мен та ци јом на осно ву
које је при ба вље но рје ше ње за гра ђе ње,

в) да се обу ста ви даље изво ђе ње радо ва ако утвр ди
недо стат ке који пред ста вља ју непо сред ну опа сност по
живот и здра вље људи или имо ви ну,

г) пред у зи ма ње мје ра без бјед но сти у слу ча ју када про -
ци је ни да посто ји опа сност по живот и здра вље људи или
имо ви ну и

д) да се извр ши ван ред ни пре глед и испи ти ва ње тех -
нич ке исправ но сти сред ста ва за рад, уре ђа ја и опре ме и
сред ста ва лич не зашти те, као и пре глед и испи ти ва ње
усло ва рад не сре ди не, одно сно физич ких, хемиј ских и био -
ло шких штет но сти (осим јони зи ра ју ћих зра че ња) микро -
кли ме, елек тро ин ста ла ци ја и гро мо бран ских инста ла ци ја у
руда р ским објек ти ма, у слу ча ју када при вред но дру штво
није под ни је ло такав за х тјев, а након пре тр пље не хава ри је
или упа ле, екс пло зи је смје се гаса, паре и пра ши не, већих
поправ ки и пре прав ки на руда р ском објек ту.

Члан 82.

(1) Инспек ци ја над ле жна за посло ве рудар ства дужна
је да извр ши инспек циј ски пре глед рудар ских радо ва и
обје ка та нај ма ње један пут годи шње, а рудар ских обје ка та
угро же них мета ном и опа сном угље ном пра ши ном нај ма -
ње један пут у шест мје се ци.

(2) Запи сник о извр ше ном инспек циј ском пре гле ду из
става 1. овог чла на над ле жна инспек ци ја доста вља Мини -
стар ству у року од седам дана од дана извр ше ног пре гле да.

VII - КАЗНЕ НЕ ОДРЕД БЕ

Члан 83.

(1) Нов ча ном казном од 10.000 КМ до 50.000 КМ
казни ће се за пре кр шај при вред но дру штво ако:

a) врши екс пло а та ци ју мине рал них сиро ви на без уго -
во ра о кон це си ји (члан 8),

б) не обез бје ђу је опти мал но тех нич ко и еко ном ско
иско ри шћа ва ње лежи шта мине рал них сиро ви на у скла ду
са реви до ва ним про јек том и ако се не при др жа ва про пи са
о зашти ти на раду или дру гих про пи са о зашти ти здра вља
рад ни ка у рудар ству, као и мје ра зашти те за без бјед ност
гра ђа на и имо ви не (члан 11),

в) земљи ште не при ве де прво бит ној или некој дру гој
намје ни, пре ма про јек ту рекул ти ва ци је земљи шта (члан
26),

г) за ври је ме штрај ка не обез би је ди без бјед ност рудар -
ских обје ка та, зашти ту живо та и здра вља људи и зашти ту
живот не сре ди не (члан 28),
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д) изво ди рудар ске радо ве без одго ва ра ју ће тех нич ке
доку мен та ци је и без одо бре ња над ле жног орга на (чл. 40. и
41),

ђ) отпоч не са кори шће њем рудар ских објек та при је
при ба вља ња упо треб не дозво ле (члан 46),

е) ради очу ва ња без бјед но сти и здра вља рад ни ка, не
обез би је ди про пи са не мје ре (члан 60),

ж) не доне се акт о про цје ни ризи ка у про пи са ном року
(чл. 61. и 90),

з) не обез би је ди тех нич ко руко во ђе ње и стал ни над зор
над свим рудар ским радо ви ма и објек ти ма (чла н 62),

и) анга жу је при вред но дру штво које не испу ња ва про -
пи са не усло ве (члан 67. став 1. и члан 69),

ј) у јаму са мета ном или дру гим запа љи вим гасом, или
опа сном угље ном пра ши ном, или у објек ти ма на нафт ном
и гасном пољу лице уне се лако запа љи ву мате ри ју или
дру ге слич не ства ри (члан 71. став 1),

к) се запо сле на лица не при др жа ва ју про пи са них мје ра
зашти те на раду и мје ра зашти те од пожа ра (члан 71. став 3),

л) не врши спро во ђе ње и кон тро лу спро во ђе ња про пи -
са них мје ра зашти те на раду (члан 71. став 4) и

љ) не оба ви је сти Мини стар ство и Инспек то рат о
почет ку оба вља ња дје лат но сти (чл. 14, 31, 33, 53. и 69).

(2) Нов ча ном казном од 3.000 КМ до 10.000 КМ за пре -
кр ша је из ста ва 1. овог чла на казни ће се и одго вор но лице
у при вред ном дру штву.

Члан 84.

(1) Нов ча ном казном од 5.000 КМ до 20.000 КМ казни -
ће се за пре кр шај при вред но дру штво ако:

а) на посло ви ма глав ног тех нич ког руко во ди о ца, тех -
нич ког руко во ди о ца, над зор ни ка и посло во ђе запо сли лица
која не испу ња ва ју про пи са не усло ве (чл. 15. и 16),

б) исто вре ме но са екс пло а та ци јом мине рал них сиро ви -
на не врши гео ло шка истра жи ва ња на одо бре ном екс пло а -
та ци о ном пољу (члан 20),

в) на екс пло а та ци о ном пољу врши екс пло а та ци ју дру -
гих мине рал них сиро ви на за које нема уго вор о кон це си ји
(члан 21. став 1),

г) на екс пло а та ци о ном пољу гра ди објек те супрот но
одред би чла на 22. овог зако на,

д) у про пи са ном року не оба ви је сти Мини стар ство и
Инспек то рат о при вре ме ној обу ста ви радо ва (члан 24. ст. 1.
и 2),

ђ) у току изград ње рудар ских обје ка та на гра ди ли шту
не посје ду је про пи са ну доку мен та ци ју (члан 44),

е) не изра ди план изво ђе ња рудар ских радо ва и извје -
штај о изве де ним рудар ским радо ви ма и не доста ви их
Мини стар ству у про пи са ном року (члан 45),

ж) коми си ји за тех нич ки пре глед не пру же на увид
потреб ну доку мен та ци ју, дозво ле и одо бре ња (члан 51),

з) при је пушта ња рудар ског објек та у проб ни рад не
оба ви је сти Мини стар ство и Инспек то рат о почет ку проб -
ног рада (члан 52),

и) не води рудар ске гео дет ске мје р не књи ге (члан 57),

ј) не води књи гу рудар ског над зо ра (члан 62. став 2),

к) рад ни ку да на упо тре бу сред ства за рад, опа сне мате -
ри је, одно сно сред ства и опре му за лич ну зашти ту супрот -
но одред би чла на 63. овог зако на,

л) нај ма ње један пут годи шње не про вје ра ва тео риј ско и
прак тич но позна ва ње про пи са о тех нич ким мје ра ма и
зашти ти на раду, као и пла но ви ма одбра не и акци ји спа са -
ва ња (члан 66),

љ) посло ве зашти те на раду оба вља супрот но одред ба -
ма чла на 68. овог зако на,

м) у орга ни зо ва њу слу жбе спа са ва ња, про тив по жар не
зашти те и посло ва здрав стве не зашти те посту пи супрот но
одред ба ма чла на 70. овог зако на,

н) не оба ви је сти Мини стар ство, Инспек то рат и орган
упра ве који је над ле жан за уну тра шње посло ве о смрт ном

слу ча ју, груп ној повре ди, тежој повре ди на раду и уде су
(члан 75),

њ) наста ви са оба вља њем дје лат но сти на екс пло а та ци -
ји мине рал них сиро ви на, изра ди рудар ских про је ка та,
реви зи ји рудар ских про је ка та, рудар ских гео дет ских мје ре -
ња након при је ма рје ше ња о обу ста ви оба вља ња дје лат но -
сти, а при је него што откло ни утвр ђе не непра вил но сти и
недо стат ке (члан 81),

о) наста ви са изво ђе њем радо ва након при је ма рје ше ња
о обу ста ви њихо вог изво ђе ња, а при је него што откло ни
утвр ђе не непра вил но сти и недо стат ке (члан 81) и

п) не посту пи по рје ше њу инспек то ра (члан 81. тач ка д).

(2) Нов ча ном казном од 2.000 КМ до 7.500 КМ за пре -
кр ша је из ста ва 1. овог чла на казни ће се и одго вор но лице
у при вред ном дру штву.

Члан 85.

Нов ча ном казном од 2.000 КМ до 7.000 КМ казни ће се
физич ко лице ако:

а) врши екс пло а та ци ју мине рал них сиро ви на супрот но
одред ба ма овог зако на и

б) врши вађе ње сиро ви на за доби ја ње гра ђе вин ског
мате ри ја ла за соп стве не потре бе (члан 29. став 2).

VIII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 86.

Поступ ци изда ва ња рје ше ња запо че ти при је сту па ња
на сна гу овог зако на завр ши ће се по одред ба ма Зако на о
рудар ству (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
10/95, 18/95, 10/98, 63/02, 69/02, 86/03 и 75/10).

Члан 87.

(1) Мини стар у року од годи ну дана од дана сту па ња на
сна гу овог зако на доно си:

а) Пра вил ник о усло ви ма, начи ну и про гра му пола га ња
струч ног испи та (члан 17. став 3),

б) Пра вил ник о поступ ку одо бра ва ња екс пло а та ци о ног
поља и начин вође ња еви ден ци је о одо бре ним екс пло а та -
ци о ним пољи ма (члан 19. став 6),

в) Пра вил ник о садр жа ју глав ног, допун ског, упро шће -
ног рудар ског про јек та и про јек те за објек те изгра ђе не
изван екс пло а та ци о ног поља, садр жа ју реви зи је и реви зи -
о не кла у зу ле и посту пак одо бра ва ња рудар ских про је ка та
(члан 42),

г) Пра вил ник о начи ну врше ња рудар ских гео дет ских
мје ре ња, вође њу рудар ских гео дет ских мје р них књи га и
изра ди рудар ских пла но ва и кара та (члан 58),

д) Пра вил ник о садр жа ју акта о про цје ни ризи ка (члан
61. став 4),

ђ) Пра вил ник о изво ђе њу рудар ских под зем них радо ва
(члан 72),

е) Пра вил ник о изво ђе њу рудар ских повр шин ских
радо ва (члан 72),

ж) Пра вил ник о пре во зу људи и мате ри ја ла окни ма
руд ни ка (члан 72),

з) Пра вил ник о руко ва њу екс пло зив ним сред стви ма и
мини ра њем у рудар ству (члан 72),

и) Пра вил ник о руко ва њу ору ђи ма за рад (члан 72),

ј) Пра вил ник о истра жи ва њу и екс пло а та ци ји наф те и
зем ног гаса (члан 72) и

к) Пра вил ник о елек трич ним постро је њи ма у руд ни ци -
ма са под зем ном екс пло а та ци јом (члан 72).

(2) До доно ше ња пра вил ни ка из ста ва 1. овог чла на, при -
мје њу ју се под за кон ски акти који су важи ли на дан сту па ња
на сна гу овог зако на, ако нису у супрот но сти са овим зако -
ном.

Члан 88.

Одред бе овог зако на које се одно се на кон це си о на ра
при мје њу ју се и на при вред на дру штва која врше екс пло а -
та ци ју мине рал них сиро ви на на осно ву одо бре ња за

12 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 59 25.06.2012.



експло а та ци ју, изда та у скла ду са Зако ном о рудар ству
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 10/95, 18/95,
10/98, 63/02, 69/02, 86/03 и 75/10).

Члан 89.

При вред на дру штва која врше екс пло а та ци ју мине рал -
них сиро ви на на осно ву одо бре ња за екс пло а та ци ју изда та
у скла ду са Зако ном о рудар ству (“Слу жбе ни гла сник Репу -
бли ке Срп ске”, бр. 10/95, 18/95, 10/98, 63/02, 69/02, 86/03 и
75/10) дужна су да у року од шест мје се ци од дана сту па -
ња на сна гу овог зако на покре ну посту пак за додје лу кон -
це си је, у скла ду са зако ном којим се уре ђу је област додје -
ле кон це си ја.

Члан 90.

При вред на дру штва која оба вља ју дје лат ност у обла сти
рудар ства дужна су да, у року од три годи не од дана сту па -
ња на сна гу Пра вил ни ка о садр жа ју акта о про цје ни ризи -
ка из чл. 61. и 87. овог зако на, изра де акт о про цје ни ризи -
ка из чла на 60. овог зако на.

Члан 91.

При вред на дру штва која оба вља ју дје лат но сти у рудар -
ству дужна су да ускла де сво је посло ва ње са одред ба ма
овог зако на у року од годи ну дана од дана њего вог сту па -
ња на сна гу.

Члан 92.

Сту па њем на сна гу овог зако на пре ста је да важи Закон
о рудар ству (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
10/95, 18/95, 10/98, 63/02, 69/02, 86/03 и 75/10), осим одре -
да ба чл. 60, 60а. и 60б, које оста ју на сна зи до доно ше ња и
сту па ња на сна гу новог Зако на о кон це си ја ма.

Члан 93.

Овај закон сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 01-865/12 Пред сјед ник
6. јуна 2012. годи не На род не скуп шти не,
Бања Лука Мр Игор Радо ји чић, с.р.

1286

На осно ву чла на 31. став 8. Зако на о сред њем обра зо ва -
њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”,
бр. 74/08, 106/09 и 104/11), а на при је длог Репу блич ког
педа го шког заво да и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој
упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар про свје те и
кул ту ре  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗМЈЕ НА МА И ДОПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О
НАСТАВ НОМ ПЛА НУ И ПРО ГРА МУ ЗА СРЕДЊE

СТРУЧНE ТЕХНИЧКE ШКОЛE 

Члан 1.

У Пра вил ни ку о Настав ном пла ну и про гра му за сред -
ње струч не тех нич ке шко ле (“Слу жбе ни гла сник Репу бли -
ке Срп ске”, број 15/12) у чла ну 2. у ста ву 1. број: “39”
замје њу је се бро јем: “40”.

У тач ки ж) посли је под тач ке 2) дода је се нова под тач -
ка 3), која гла си: 

“3) Архи тек тон ски тех ни чар”.

У ста ву 2. При лог број 8. замје њу је се новим При ло гом
број 8, a При лог број 11. замје њу је се новим При ло гом број
11.

Члан 2.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 07.021/020-503/12
23. маја 2012. годи не Ми ни стар,
Бања Лука Ан тон Каси по вић, с.р.
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