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Министарство рударства и енергетике је одговорно за издавање релевантних прописа који се
односе на управљање отпадом из екстрактивних индустрија, и којима ће се одредити услови,
критеријуми, поступак и начин одлагања, управљања и категоризације рударског отпада, као и за
извештавање о рударском отпаду.
Министарство рударства и енергетике је одговорно и за издавање дозвола из области
управљања отпадом, осим у случају када се ради о отпаду насталом услед вршења геолошких
истраживања и експлоатације минералних сировина на подручју аутономне покрајине, када је
издавање дозвола је у надлежности покрајинских органа.
Главни принципи и приоритети у Директиви Европског парламента и Савета 2006/21 / ЕЦ о
управљању отпадом из екстрактивних индустрија, као и релевантним одлукама Комисије у
развоју Директиве, (2009/335 / ЕЦ, 2009/337 / ЕЦ, 2009/358 / ЕЦ, 2009 / 359 / ЕЦ и 2009/360 / ЕЗ)
су транспоновани кроз Закон о рударству и геолошким истраживањима ( „Сл. Гласник РС“ број
101/15)

Законом о рударству и геолошким истраживањима одређено је и да ће Влада донети подзаконски
акт који ће уредити кључна питања у вези са критеријумима и процедурама за издавање дозвола за
управљање отпадом, које се издају у складу са планом управљања отпадом и пратећом
документацијом, а која дефинишу: категорију, управљање и извештавање о отпаду из рударских
активности и регулишу прцес информисања јавности о управљању отпадом из рударских
активности, и омогућити потпуну усклађеност са директивама ЕУ и одлукама комисије донетим у
вези проведбе директиве у вези са управљањем отпадом из рударских активности.
Уредба Владе, као подзаконски акт којим се уређују услови и поступак за издавање дозвола за
управљање отпадом, као и критеријуми, карактеризацију, класификација и извештавање о рударском
отпаду, усвојена је 29. маја 2017. године, са даном примене од 1. јануара 2020. године.
Усвајањем наведеног подзаконског акта комплетно постављен је законски основ за спровођење
поступка издавања дозвола за управљање рударским отпадом сходно одредбама прописа ЕУ.

Према прелиминарним пројекцијама, у Србији постоји око 200 активних рудника као и
одређен број напуштених, неактивних или непознатих, који обухвата локације за рударски отпад
који је настао таложењем експлоатисаног материјала и локације са јаловином из различитих
врста третмана минералних сировина током процеса припреме минералних сировина.
Због овога, идентификација рударских депонија, анализе карактеристика рударског отпада,
класификација објеката рударског отпада из категорије А и успостављање законске основе за
управљање и санацију и/или рекултивацију рударских депонија представљају један од
приоритета Републике Србије, то је од великог значаја да је почела и реализација ИПА 2013
Твининг пројекта "Израда катастра рударског отпада" путем којег ће бити испуњен подацима
катастар рударског отпада и катастар напуштених рудника и рударских објеката.
Развој Катастра рударског отпада ће омогућити одговорном сектору да спроведе редовни
мониторинг и контролу процеса транспорта и одлагања рударског отпада, специфични увид у
карактер и врсту отпада, са циљем да се обезбеди безбедност и избегну незгоде у околини
рударског отпада као и да се осигура смањење негативног утицаја на животну средину.

Ради имплементације прописа о рударском отпаду планирају и следеће мере: успостављање
процедура информисања јавности; идентификација, категоризација и процена ризика по животну
средину од евидентираног отпада из рударских активности; успостављање инвентара и израда
катастра отпада из рударства; јачање капацитета и свести о управљању отпадом из екстрактивних
индустрија како би се спречили или умањили штетни утицаји на животну средину и здравље људи и
животне средине; израда смерница за оператере у вези са захтевима за управљање отпадом из
рударства, затим са захтевима за издавање дозволе и са плановима управљања отпадом; обрада захтева
и издавање дозвола оператерима; и успостављање процедура мониторинга.
Узимајући у обзир све обавезе које проистичу из Директиве 2006/21 / ЕЦ, као и да су системи
управљања отпадом и објеката, углавном у надлежности приватног сектора, очекују се изазови у
периоду имплеменатције Директиве, у вези којих се планирају израда смерница за оператере у вези са
захтевима за управљање отпадом из рударства, као и радионице за инспекторе и оператере.
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