
Закон о утврђивању и разврставању резерви 
минералних сировина и приказивању података 

геолошких истраживања  
Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", 

бр. 12/98 и 13/98.  

Члан 1.  
Овим законом уређују се утврђивање и разврставање резерви минералних 

сировина у категорије и класе, израда елабората о резервама минералних 
сировина, вођење евиденције о стању резерви минералних сировина и 
приказивање података геолошких истраживања билансима резерви минералних 
сировина, извештајима о резервама минералних сировина, геолошким картама и 
катастрима.  

Члан 2.  
(1) Минералним сировинама, у смислу овог закона, сматрају се: све врсте угља и 

уљних шкриљаца, гасовити, течни и чврсти угљоводоници и други природни гасови, 
радиоактивне минералне сировине, металичне минералне сировине и њихова 
употребљива једињења, неметаличне минералне сировине, минералне сировине 
за добијање грађевинских материјала, техногене минералне сировине, подземне 
воде (питке, минералне и термалне) и све врсте соли и соних вода.  

(2) Подацима геолошких истраживања, у смислу овог закона, сматрају се: 
подаци добијени општим геолошким, геоморфолошким, геофизичким, 
сеизмолошким, геохемијским, хидрогеолошким и геотехничким истраживањима, 
истраживањима минералних сировина и другим геолошким истраживањима.  

(3) Геолошке карте, у смислу овог закона, јесу опште геолошке, тектонске, 
геофизичке, сеизмолошке, хидрогеолошке, инжењерско-геолошке, геотермалне, 
минерогенетске, геохемијске и друге карте које приказују одређена геолошка 
својства, размере мање од 1:25.000.  

Члан 3.  
Предузећа и друга правна лица која врше геолошке истраживања, односно 

експлоатацију минералних сировина утврђују и разврставају резерве минералних 
сировина у категорије и класе, врше њихов прорачун, израђују елаборат о 
резервама минералних сировина и воде евиденцију о стању резерви минералних 
сировина, у складу са овим законом и прописима донетим за извршавање овог 
закона.  

Члан 4.  
(1) Резерве минералних сировина утврђују се и разврставају у категорије 

истражених резерви и категорије претпостављених резерви, према степену 
истражености лежишта, односно минералне сировине.  

(2) Резерве минералних сировина разврставају се у категорије истражених 
резерви ако су подаци о њиховим лежишним условима и квалитету за даљу 
прераду, односно експлоатацију вишег степена веродостојности.  

(3) Резерве минералних сировина разврставају се у категорије претпостављених 
резерви ако су подаци о њиховим лежишним условима и квалитету за даљу 
прераду, односно експлоатацију нижег степена веродостојности.  

Члан 5.  
(1) Степен истражености лежишта, односно минералне сировине утврђује се на 

основу грађе, величине и података о просторном положају лежишта, односно 
минералне сировине, хидрогеолошких и инжењерско-геолошких и других 
карактеристика лежишта и околних стена, минеролошко-петролошких, физичко-



хемијских и структурно-текстурних особина, садржаја корисних и штетних 
компоненти и могућности прераде минералне сировине.  

(2) Степен истражености лежишта, односно минералне сировине утврђује се 
свим методама геолошких, геофизичких, геохемијских, хидрогеолошких, 
инжењерско-геолошких и других истраживања.  

Члан 6.  
(1) Резерве минералних сировина разврстане у категорију истражених резерви 

разврставају се, зависно од могућности њихове експлоатације, у класу билансних и 
класу ванбилансних резерви минералних сировина.  

(2) У класу билансних резерви минералних сировина разврставају се резерве у 
лежишту или делу лежишта које се постојећом техником и технологијом 
експлоатације и прераде могу економично и рационално користити.  

(3) У класу ванбилансних резерви минералних сировина разврставају се резерве 
у лежишту или делу лежишта које се постојећом техником и технологијом 
експлоатације и прераде не могу економично и рационално користити.  

(4) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, резерве подземних вода 
разврставају се само у класу билансних резерви.  

Члан 7.  
(1) Категоризација резерви минералних сировина и класификација истражених 

резерви минералних сировина и њихов прорачун, као и геолошке и друге 
карактеристике лежишта приказују се елаборатом о резервама минералних 
сировина, који садржи текстуални део, графичку документацију и документациони 
материјал.  

(2) Текстуални део елабората из става 1. овог члана садржи податке о: лежишту, 
геолошким истраживањима и испитивањима, геолошким карактеристикама ширег 
подручја лежишта и геологији лежишта, хидрогеолошким и инжењерско-геолошким 
карактеристикама лежишта, квалитету минералне сировине и прорачунатим 
резервама, технолошко-економској вредности лежишта, односно минералне 
сировине са приказом резерви по категоријама и класама, као и друге податке од 
значаја за израду елабората.  

(3) Графичка документација елабората из става 1. овог члана садржи: 
географску карту са уцртаним истражним, односно експлоатационим пољем, 
геолошке карте различитог садржаја и размера, геолошке профиле лежишта и 
истражних бушотина, ситуационе планове и другу графичку документацију од 
значаја за израду елабората.  

(4) Документациони материјал елабората из става 1. овог члана садржи 
резултате теренских, лабораторијских и других испитивања минералне сировине, 
табеларне приказе резерви минералних сировина и техничке и документационе 
извештаје о извршеним истраживањима и испитивањима минералне сировине.  

Члан 8.  
(1) О стању резерви минералних сировина на истражном, односно 

експлоатационом простору води се евиденција.  
(2) Евиденција из става 1. овог члана садржи податке о: предузећу или другом 

правном лицу које врши геолошка истраживања, односно експлоатацију минералне 
сировине, називу и локацији лежишта, врсти минералне сировине, компонентама 
минералне сировине које се користе и које се не користе, одобрењу за 
истраживање или експлоатацију, стању укупних (билансних и ванбилансних) и 
експлоатационих резерви по категоријама, са подацима о количини, квалитету, 
експлоатационим губицима и откопаним резервама, по годинама, као и друге 
прописане податке од значаја за истраживање и експлоатацију минералне 
сировине.  

Члан 9.  
Утврђивање и разврставање резерви минералних сировина у категорије и класе 

и њихов прорачун, израда елабората о резервама минералних сировина и вођење 
евиденције о стању резерви минералних сировина врши се на прописан начин.  



Члан 10.  
(1) Биланс резерви минералних сировина у Савезној Републици Југославији 

обухвата сва лежишта минералних сировина (лежишта у експлоатацији, лежишта 
ван експлоатације која нису исцрпена и лежишта која су истражена, али се још не 
експлоатишу) и за сваку врсту минералне сировине исказују се подаци који се 
обезбеђују евиденцијом о стању резерви минералних сировина, и то:  

1) назив минералне сировине;  
2) назив лежишта (истражног простора, односно експлоатационог поља);  
3) назив предузећа, односно другог правног лица које врши геолошко 

истраживање, односно експлоатацију минералне сировине;  
4) количину резерви минералних сировина по категоријама и класама;  
5) проценат губитка при експлоатацији;  
6) количину експлоатационих резерви минералних сировина;  
7) податке о квалитету резерви минералних сировина;  
8) остале податке од значаја за минералне сировине.  
(2) Биланс из става 1. овог члана, са анализом података приказаних у њему, 

израђује надлежни савезни орган до 31. јула у години у којој се израђује биланс.  
(3) Биланс из става 1. овог члана израђује се за петогодишњи период.  
(4) Предузећа и друга правна лица која врше геолошка истраживања, односно 

експлоатацију минералних сировина дужна су да надлежном савезном органу 
достављају податке из става 1. овог члана до 15. марта у години у којој се израђује 
биланс резерви минералних сировина у Савезној Републици Југославији, а према 
стању резерви на дан 31. децембра претходне године.  

Члан 11.  
(1) За нафту, кондензат и природне гасове, угаљ и минералне сировине за 

добијање бакра, олова, цинка, антимона, бора, алуминијума, никла, кобалта, 
магнезита и ватросталних глина израђује се извештај о резервама минералних 
сировина Савезне Републике Југославије.  

(2) Извештај о резервама минералних сировина Савезне Републике Југославије 
садржи податке из члана 10. став 1. овог закона.  

(3) Извештај о резервама минералних сировина Савезне Републике Југославије, 
са анализом података приказаних у њему, израђује надлежни савезни орган до 30. 
јуна сваке године за претходну годину.  

(4) Предузећа и друга правна лица која врше геолошка истраживања, односно 
експлоатацију минералних сировина дужна су да надлежном савезном органу 
сваке године до 15. марта достављају податке из става 2. овог члана, са стањем 
резерви на дан 31. децембра претходне године.  

Члан 12.  
(1) Геолошке карте садрже графички и текстуални приказ података геолошких 

истраживања. Геолошке карте приказују општа геолошка, тектонска, палеографска, 
геоморфолошка, геофизичка, сеизмолошка, хидрогеолошка, инжењерско-геолошка, 
геотермална, минерогенетска, геохемијска и друга геолошка својства одређеног 
подручја.  

(2) Геолошке карте и документацију за израду тих карата (пројектну и извођачку) 
израђују предузећа и друга правна лица која врше геолошка истраживања у складу 
са овим законом и прописима донетим за извршавање овог закона.  

(3) Геолошке карте штампају се у складу са годишњим програмом припрема за 
штампање и штампања геолошких карата.  

(4) Програм из става 3. овог члана доноси Савезна влада до 31. октобра текуће 
године за наредну годину.  

(5) Средства за финансирање програма из става 3. овог члана обезбеђују се у 
савезном буџету.  

(6) Припрему за штампање и штампање геолошких карата врши надлежни 
савезни орган.  



+ Види:  
Исправку - СЛ СРЈ, 13/98-4. 

Члан 13.  
(1) Геолошке катастре за територију Савезне Републике Југославије води 

надлежни савезни орган.  
(2) Геолошки катастри из става 1. овог члана садрже прописане податке о називу 

и локацији лежишта, квантитативним и квалитативним карактеристикама геолошких 
појава и лежишта, као и друге податке од значаја за планирање и остваривање 
развоја, животну средину и друге потребе.  

Члан 14.  
(1) Новчаном казном од 15.000 до 150.000 нових динара казниће се за прекршај 

предузеће или друго правно лице:  
1) ако не утврђује и не разврстава резерве минералних сировина у категорије и 

класе и не врши њихов прорачун или ако не израђује елаборат о резервама 
минералних сировина или не воде евиденцију о стању резерви минералних 
сировина у складу са овим законом и прописима донетим за извршавање овог 
закона (члан 3);  

2) ако надлежном савезном органу не достави или не достави у року податке из 
члана 10. став 1. (члан 10. став 4. и члан 11. став 4);  

3) ако не израђује геолошке карте и документацију за израду тих карата у складу 
са овим законом и прописима донетим за извршавање овог закона (члан 12. став 
2).  

(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у 
предузећу или другом правном лицу новчаном казном од 900 до 9.000 динара.  

Члан 15.  
Први биланс резерви минералних сировина у Савезној Републици Југославији, 

после ступања на снагу овог закона, израдиће се до 31. јула 1999. године.  
Члан 16.  

Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог закона.  

Члан 17.  
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе: Закон о основама 

геолошке делатности од интереса за целу земљу ("Службени лист СФРЈ", бр. 63/90 
и "Службени лист СРЈ", бр. 28/96), Закон о јединственом начину утврђивања, 
евидентирања и прикупљања података о резервама минералних сировина и 
подземних вода и о билансу тих резерви ("Службени лист СФРЈ", бр. 53/77, 24/86 и 
17/90 и "Службени лист СРЈ", бр. 28/96), Закон о утврђивању укупног износа 
средстава за финансирање Програма припрема за штампање и штампања 
Основне хидрогеолошке карте Југославије и Основне инжењерско-геолошке карте 
Југославије у периоду од 1988. до 2009. године ("Службени лист СФРЈ", бр. 37/87) и 
Закон о Програму припрема за штампање и штампања Основне хидрогеолошке 
карте Југославије и Основне инжењерско-геолошке карте Југославије за период од 
1988. до 2009. године ("Службени лист СФРЈ", бр. 74/87).  

Члан 18.  
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

СРЈ".  
   

ИЗМЕНЕ  



Исправка Закона о утврђивању и разврставању 
резерви минералних сировина и приказивању 

података геолошких истраживања  
Исправке је објављен у "Службеном листу 

СРЈ", бр. 13/98.  

У члану 12. ст. (4) и (5) уместо речи: "става 4." треба да стоје речи: "става 3.".  
 


