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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.05/020-459/14
26. фебруара 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Жељко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 28. став 3. Закона о геолошким истраживањима (“Службени гласник Републике Српске”, број
110/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар индустрије, енергетике и рударства д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА ДЕТАЉНИХ ГЕОЛОШКИХ
ИСТРАЖИВАЊА

Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак одобравања
детаљних геолошких истраживања.
Члан 2.
(1) Поступак одобравања детаљних геолошких истраживања покреће се подношењем захтјева Министарству
индустрије, енергетике и рударства (у даљем тексту: Министарство).
(2) Захтјев из става 1. овог члана садржи податке о:
а) подносиоцу захтјева,
б) предмету геолошких истраживања,
в) величини истражног простора,
г) врсти и обиму истражних радова,
д) висини средстава за истраживање и
ђ) времену почетка и завршетка истраживања.
(3) Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се:
а) четири примјерка пројекта детаљних геолошких
истраживања са извјештајем о извршеној ревизији пројекта
и ревизионом клаузулом,
б) пет примјерака топографске карте у размјери не
мањој од 1 : 25.000 са уцртаним границама истражног простора, одређеног координатама граничних преломних тачака и катастарским парцелама, овјерене печатом подносиоца
захтјева,
в) рјешење о регистрацији за подносиоца захтјева,
г) уговор о пословно-техничкој сарадњи између подносиоца захтјева и правног лица које ће изводити детаљна геолошка истраживања, а које испуњава услове прописане Законом о геолошким истраживањима (у даљем тексту: Закон),
д) потписана и код надлежног органа овјерена изјава
подносиоца захтјева за истраживање да је ријешио имовинско-правне односе на локацији на којој ће се изводити
детаљна геолошка истраживања,
ђ) лиценца за правно лице које ће изводити детаљна геолошка истраживања,
е) овјерена изјава правног лица које је израдило пројектну документацију да истражни радови нису пројектовани
на простору на коме нису дозвољена геолошка истраживања у смислу члана 9. Закона и
ж) доказ о плаћеној републичкој административној такси.
(4) Изјава из става 3. тачка е) овог правилника не прилаже се ако Влада донесе одлуку којом се одобрава истраживање на просторима, односно подручјима из члана 9. став
1. Закона.
Члан 3.
(1) Уз захтјев којим се тражи одобравање истраживања
свих врста угља, угљоводоника и осталих природних га-
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сова, угљених шкриљаца, радиоактивних руда и геотермалне енергије, поред документације из члана 2. став
3. овог правилника, прилаже се и уговор о концесији за
истраживање.
(2) Поред документације из члана 2. став 3. овог правилника, Mинистарство може тражити да се захтјев допуни
и другим подацима и документацијом, у зависности од природе детаљних геолошких истраживања.
Члан 4.
(1) Након пријема захтјева, Министарство провјерава
да ли је уз захтјев достављена сва прописана документација.
(2) Ако уз захтјев није приложена сва потребна документација, Министарство тражи од подносиоца да захтјев
допуни у року који не може бити дужи од 30 дана.
(3) Ако подносилац захтјева ни у накнадно остављеном
року не достави тражену документацију, Министарство
закључком одбацује захтјев као неуредан.
Члан 5.
Рјешење којим се одобрава извођење детаљних геолошких истраживања доноси министар индустрије, енергетике и рударства у року од 30 дана од дана достављања комплетног захтјева.
Члан 6.
(1) Ако се током извођења детаљних геолошких истраживања утврди да постоји потреба за измјенама и допунама пројекта детаљних геолошких истраживања, носилац
права на истраживање дужан је Министарству поднијети
образложен захтјев за измјену рјешења којим је одобрено
извођење детаљних геолошких истраживања.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана носилац права на
истраживање прилаже:
а) рјешење којим је одобрено извођење детаљних геолошких истраживања,
б) измјене и допуне пројекта детаљних геолошких
истраживања са извјештајем о извршеној ревизији пројекта
и ревизионом клаузулом,
в) потписану и код надлежног органа овјерену изјаву
о ријешеним имовинско-правним односима на локацији на
којој ће се изводити детаљна геолошка истраживања и
г) доказ о плаћеној републичкој административној такси.
(3) У случају да је измјенама и допунама пројекта детаљних геолошких истраживања предвиђено детаљно геолошко истраживање изван граница одобреног истражног
простора, носилац права на истраживање, поред документације из става 2. овог члана, прилаже:
а) пет примјерака топографске карте у размјери не
мањој од 1 : 25.000 са уцртаним границама истражног простора, одређеног координатама граничних преломних тачака и катастарским парцелама, овјерене печатом подносиоца
захтјева,
б) потписану и код надлежног органа овјерену изјаву о
ријешеним имовинско-правним односима на локацији која
излази изван граница одобреног истражног простора и
в) овјерена изјава правног лица које је израдило пројектну документацију да истражни радови нису пројектовани
на простору на коме нису дозвољена геолошка истраживања у смислу члана 9. Закона.
(4) Изјава из става 3. тачка в) овог члана не прилаже се
ако Влада донесе одлуку којом се одобрава истраживање на
просторима, односно подручјима из члана 9. став 1. Закона.
Члан 7.
Рјешење којим се одобрава извођење детаљних геолошких истраживања доставља се носиоцу права на истраживање, јединици локалне самоуправе на чијој ће се територији вршити истраживање и Републичкој управи за инспекцијске послове.
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Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.01/020-778/14
2. априла 2014. године
Бања Лука

Члан 4.
Правном лицу престаје да важи лиценца:
а) истеком рока на који је лиценца издата,
б) у случају промјене назива или правног статуса,
в) у случају престанка рада и
г) у случају одустанка од издате лиценце.
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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 прoписују се поступак издавања и
одузимања лиценце за геолошка истраживања, форма лиценце и начин вођења и објављивања регистра лиценци.
Члан 2.
(1) Лиценцу за геолошка 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 прилажу се:
a) рјешење републичког геолошког инспектора којим
се потврђује испуњеност услова прописаних Законом о геолошким истраживањима и
б) доказ о плаћеној накнади за издавање лиценце у висини од 1.000 КМ.
(3) Уколико су испуњени услови за издавање лиценце,
Министарство у року од 30 дана издаје лиценцу.
(4) Образац лиценце налази се у Прилогу 1 овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 3.
(1) Министарство ће одузети лиценцу правном лицу
уколико:
а) надлежни инспекцијски орган у поступку контроле
утврди да правно лице више не испуњава услове на основу
којих му је издата лиценца,
б) се утврди да је лиценца издата на основу нетачних
података и доказа,
в) се утврди да правно лице обавља послове геолошких
истраживања супротно одредбама Закона о геолошким
истраживањима и прописа донесених на основу њега,
г) истражне радове не обавља у складу са пројектом детаљних геолошких истраживања,
д) не чува језгра, односно дупликате узорака,
ђ) се истражним радовима ометају или угрожавају други радови на истом или сусједном истражном простору и
е) не спроводи прописане мјере заштите на раду, потребне мјере 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) Рјешење о одузимању лиценце доноси се најкасније
у року од 60 дана од дана утврђивања разлога за одузимање
лиценце.
(4) Правно лице коме је одузета лиценца захтјев за издавање нове лиценце не може поднијети прије истека рока од
годину дана од дана одузимања лиценце.

14.04.2014.

(5) Поступак издавања нове лиценце спроводи се на начин прописан у члану 2. овог правилника.

Министар,
Др Жељко Ковачевић, с.р.

На основу члана 11. став 8. Закона о геолошким истраживањима (“Службени гласник Републике Српске”, број
110/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар индустрије, енергетике и рударства д о н о с и
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Члан 5.
(1) Министарство води регистар изадатих лиценци у
писаној и електронској форми, који се објављује на интернет страници Министарства.
(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 6.
У Регистар издатих лиценци уписују се сљедећи подаа) редни број уписа,
б) назив и сједиште правног лица ком је издата лиценца,
в) број лиценце и
г) рок важења лиценце.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.01/020-846/14
5. априла 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Жељко Ковачевић, с.р.
Прилог 1

ОБРАЗАЦ ЛИЦЕНЦЕ
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И
РУДАРСТВА
Министарство индустрије, енергетике и рударства, на основу
члана 11. став 2. Закона о геолошким истраживањима (“Службени
гласник Републике Српске”, број 110/13) и члана 2. став 1. Правилника о поступку издавања и одузимања лиценце за геолошка
истраживања, форми лиценце и вођењу и објављивање регистра
лиценци (“Службени гласник Републике Српске”, број ), и з д а ј е
ЛИЦЕНЦУ
________________________________________
Назив и сједиште правног лица
Испуњава услове за геолошка истраживања (обављање послова детаљних геолошких истраживања, израду и ревизију геолошке документације, вођење књиге евиденције резерви минералних
сировина и послове стручног надзора над извођењем геолошких
истраживања).
Ова лиценца важи до _____._____._________. године.
Провјерa испуњености услова за геолошка истраживања (обављање послова детаљних геолошких 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:
Датум:
М.П.
МИНИСТАР
ОБРАЗАЦ РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИ
Прилог 2
Редни
број
уписа

Назив и сједиште
правног лица
коме је издата
лиценца

Број
лиценце

Рок
важења
лиценце

Напомена

