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ПРИЛОГ 1

КАТАСТАРСКИ ЛИСТ КЛИЗИШТА
Катастарски
број

Назив клизишта

Дужина клизишта

Клижење

Одроњавање

Литолошки састав клизишта
(врста стијене)

Општи подаци о клизишту
Ужи
Коте и координате
локалитет
клизишта
x
y
z
Морфолошке карактеристике клизишта
Ширина клизишта
Дубина до клизне површине
Општина

Тип клизишта
Бочно ширење

Превртање

Течење

Врста угроженог
објекта

Нагиб терена

Сложено

Геолошка грађа терена на локацији клизишта
Генетско поријекло
Материјални састав
квартарних покривача
површинског покривача

Дебљина површинског
покривача

Хидролошке и хидрогеолошке карактеристике терена
Хидролошке и хидрогеолошке појаве на клизишту
Ниво подземне воде
Узроци настанка клизишта

Активно

Степен активности клизишта
Условно стабилна
Реактивирано
Неактивно
падина
(поново покренуто)

Санирано

Намјена земљишта захваћеног клизиштем
Градско

Индустријско

Пољопривредно

Шумско

Инфраструктурни
коридор

Индивидуална
стамбена
изградња

Без намјене

Додатне напомене
Број фотографија у апарату:

Датум:

Напомена:

Појаву евидентирао:
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На основу члана 11. став 8. Закона о геолошким истраживањима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
110/13 и 91/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар
индустрије, енергетике и рударства д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ
ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, ФОРМИ ЛИЦЕНЦЕ И
ВОЂЕЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се поступак издавања и
одузимања лиценце за геолошка истраживања, форма лиценце и начин вођења и објављивања регистра лиценци.
Члан 2.
(1) Лиценцу за детаљна геолошка истраживања, израду и ревизију геолошке документације, вођење књиге евиденције резерви минералних сировина и послове стручног
надзора над извођењем геолошких истраживања (у даљем
тексту: лиценца) издаје Министарство индустрије, енергетике и рударства (у даљем тексту: Министарство) на основу поднесеног захтјева и доказа о испуњености услова за
издавање лиценце.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана правно лице дужно
је да приложи сљедећу документацију:
1) рјешење о регистрацији на основу кога се може утврдити да је правно лице регистровано за обављање послова детаљних геолошких истраживања и израду и ревизију
геолошке документације у складу са посебним прописима
Републике Српске,
2) документ Пореске управе Републике Српске на основу кога се може утврдити број радника у правном лицу запослених са пуним радним временом, са њиховом стручном спремом,
3) доказ о положеном стручном испиту за дипломиране
инжењере геологије,
4) доказ о испуњености прописаних техничко-технолошких услова,
5) доказ о уплаћеној накнади за издавање лиценце у висини од 1.000 КМ.
(3) Правном лицу које поднесе захтјев са прописаном
документацијом из става 1. овог члана, под условима прописаним Законом о геолошким истраживањима (у даљем
тексту: Закон) и овим правилником, могу се издати рјешење о издавању лиценце и лиценца.
(4) Лиценца се издаје на период до пет година.
(5) По истеку рока на који је издата лиценца, правном
лицу које је имало лиценцу издаје се, на његов захтјев и
на основу достављених доказа, нова лиценца у складу са
Законом и овим правилником.
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Члан 3.
(1) Министар формира комисију за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце.
(2) Комисија из става 1. овог члана има предсједника,
два члана и секретара комисије, а именује се на период од
четири године уз могућност замјене чланова и прије истека
мандата уколико се за то укаже потреба.
(3) Чланове комисије министар именује из реда лица
запослених у Министарству који имају најмање пет година
радног искуства у струци.
Члан 4.
(1) Комисија прегледа захтјев и доказе достављене уз
захтјев и утврђује да ли су испуњени услови за издавање
лиценце.
(2) Комисија за сваки захтјев за издавање лиценце сачињава записник о испуњености услова за издавање лиценце, који потписују предсједник, чланови комисије и секретар.
Члан 5.
(1) Уколико комисија за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце утврди да подносилац захтјева
испуњава услове прописане Законом и овим правилником,
предложиће министру да донесе рјешење о издавању лиценце и лиценцу.
(2) Образац лиценце из става 1. овог члана налази се
у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.
(3) Рјешење из става 1. овог члана објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Члан 6.
(1) Министарство одузима лиценцу правном лицу ако:
1) се у поступку контроле испуњености услова утврди
да правно лице не испуњава услове на основу којих му је
издата лиценца,
2) се утврди да је лиценца издата на основу нетачних
података и доказа,
3) се утврди да правно лице обавља послове геолошких
истраживања супротно одредбама Закона и прописа донесених на основу њега,
4) истражне радове не обавља у складу са пројектом детаљних геолошких истраживања,
5) не чува језгра, односно дупликате узорака,
6) се истражним радовима ометају или угрожавају други радови на истом или сусједном истражном простору и
7) не спроводи прописане мјере заштите на раду, мјере
потребне за обезбјеђење грађана и имовине, мјере заштите
животне средине, заштите од пожара и друге мјере заштите, у складу са посебним прописима.
(2) О одузимању лиценце Министарство одлучује рјешењем.
(3) Правно лице коме је одузета лиценца захтјев за издавање нове лиценце не може поднијети прије истека рока од
годину дана од дана одузимања лиценце.
(4) Поступак издавања нове лиценце спроводи се на начин прописан у члану 2. овог правилника.
Члан 7.
Правном лицу престаје да важи лиценца:
1) истеком рока на који је лиценца издата,
2) у случају промјене пословног имена или статусне
промјене,
3) у случају престанка рада,
4) у случају одустанка од издате лиценце.
Члан 8.
(1) Министарство води регистар издатих лиценци у писаној и електронској форми, који се објављује на интернет
страници Министарства.
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(2) Регистар се ажурира при свакој измјени података.
(3) Образац регистра лиценци налази се у Прилогу број
2. овог правилника и чини његов саставни дио.

ци:

Члан 9.
У регистар издатих лиценци уписују се сљедећи пода1) редни број уписа,
2) назив и сједиште правног лица коме је издата лиценца,
3) број лиценце,
4) рок важења лиценце.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о поступку издавања и одузимања лиценце за
геолошка истраживања, форми лиценце и вођењу и објављивању регистра лиценци (“Службени гласник Републике
Српске”, број 28/14).
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.07/020-344/18
13. фебруара 2018. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И
РУДАРСТВА
Министарство индустрије, енергетике и рударства, на основу члана ____Закона о геолошким истраживањима (“Службени
гласник Републике Српске”, број_____), члана ____Правилника
о поступку издавања и одузимања лиценце за геолошка истраживања, форми лиценце и вођењу и објављивању регистра лиценци
(“Службени гласник Републике Српске”, број___) и рјешења о
испуњености услова за ___________________________________
___________________ (детаљна геолошка истраживања, израду
и ревизију геолошке документације, вођење књиге евиденције
резерви минералних сировина и послове стручног надзора над
извођењем геолошких истраживања) број___________од______
године, издаје
ЛИЦЕНЦУ
________________________________
(назив и сједиште правног лица)
Испуњава услове за____________________________________
_________________(детаљна геолошка истраживања, израду и ревизију геолошке документације, вођење књиге евиденције резерви
минералних сировина и послове стручног надзора над извођењем
геолошких истраживања).
Ова лиценца важи од______ године до______године.
Провјера испуњености услова за_________________________
____________________________(детаљна геолошка истраживања,
израду и ревизију геолошке документације, вођење књиге евиденције резерви минералних сировина и послове стручног надзора
над извођењем геолошких истраживања), вршиће се у складу са
одредбама Закона о геолошким истраживањима.
Број лиценце:
Бања Лука,____________
М И Н И С ТА Р
ПРИЛОГ 2.
ОБРАЗАЦ РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИ
Редни
број
уписа

Назив и сједиште
правног лица коме је
издата лиценца

Број
лиценце

Рок
важења
лиценце

Напомена

