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Јавни интерес за природне ресурсе

ДОБРО ЗА СВЕ!

Закон о јавној својини из 2011. године у
члану 2 дефинише три облика јавне својине:
„Јавну својину чини право својине Републике
Србије - државна својина, право својине
аутономне покрајине - покрајинска својина и
право својине јединице локалне самоуправе општинска, односно градска својина“. Но, што
се тиче природних добара исти закон већ у
деветом члану, сужава права јединица локалне
самоуправе, тачније, не препознаје их као
потенцијалне власнике природних богатстава
осим земљишта: „Воде, водотоци и њихови
извори, минерални ресурси, ресурси подземних
вода, геотермални и други геолошки ресурси
и резерве минералних сировина, и друга
добра која су посебним законом одређена као
природна богатства, у својини су Републике
Србије.“ Додуше, у задњој алинеји истог члана
оставља се могућност да и јединице локалне
самоуправе остварују јавне приходе по основу
експлоатације природних богатстава: „Накнада
за коришћење природног богатства припада
Републици Србији, аутономној покрајини
и јединици локалне самоуправе, на чијој
територији се налази природно богатство, у
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складу са посебним законом.“ У пракси, посебни
закони недовољно јасно дефинишу то право
да део убране накнаде по основу коришћења
природних добара или њихов део припадне
јединици локалне самоуправе. Та нејасноћа
се посебно огледа у остваривању права
контроле убраних прихода од стране локалних
самоуправа. Зато и постоје решења попут оних
из Уредбе о висини накнаде за коришћење
сировина за добијање грађевинског материјала,
Уредбе о начину и року плаћања накнаде за
геолошка истраживања и истражног простора,
Уредбе о начину плаћања накнаде за коришћење
минералних сировина којима се предвиђа да
део наплаћене накнаде припадае локалној
самоуправи али, у пракси ,у јавним приходима
– буџетима општина и градова нема новца по
том основу. Такав је и пример Краљева које у
буџетима за 2015. и 2016. годину нема прихода
по основу накнаде за коришћење минералних
сировина или сировина за грађевинске
материјале. Чини се да постојећа нормативна
решења нису успела да нађу меру између јавног
интереса - заштите животне средине и јачања
јавних прихода и приватног интереса - профита.
Део разлога је и у чињеници да неки други
закони попут, рецимо, Закона о инспекцијском
надзору остају недоречени када је у питању
контролна функција локалних самоуправа у
остваривању неких права која проистичу како из
Устава тако, највише, из Закона о јавној својини.
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