Закон за изменување и дополнување на
Законот за Геолошкиот завод на
Република Македонија
Член 1

Во Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ број 136/12 и 41/14), во членот 4 алинеја 7 по зборовите:
„информациски систем“ се додаваат зборовите: „и за Националната инфраструктура на
просторните податоци на Република Македонија од областа на геологијата“.
Алинејата 9 се менува и гласи:
„- врши архивирање, управување и издавање на геолошка документација и геолошки
податоци од научните, проспекциските, основните и деталните геолошки истражувања,
резултати во сопственост на Република Македонија и на геолошката документација за
утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за
потребите на изградба на објекти;”.
Алинејата 10 се менува и гласи:
„- води катастар на наоѓалишта и појави на минерални суровини во Република
Македонија;“.
Алинејата 11 се менува и гласи:
„- дава геолошки услуги за подготовка на геолошка документација во нестандардни
формати;“.
Во алинејата 12 по зборовите: „геолошки информациски систем“ се додаваат
зборовите: „на Република Македонија (во натамошен текст: ГИСРМ) и“.
По алинејата 12 се додава нова алинеа 13, која гласи:
„- врши и други работи пропишани со овој и друг закон.".
Член 2

По членот 4 се додаваат три нови члена 4-а, 4-б и 4-в, кои гласат:
„Член 4-а
(1) Геолошки истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и
геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на објекти, просторно
планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на животната средина
може да вршат правни лица кои имаат овластување за изработка на геолошка
документација, изведување и надзор на геолошки истражувања согласно со Законот за
минерални суровини.
(2) Геолошката документација од геолошките истражувања за утврдување на
геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на

изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и
унапредување на животната средина се состои од:
- проект за вршење на геолошки истражувања и
- елаборат за извршени геолошки истражувања.
(3) Содржината и начинот на изработка на геолошката документација од ставот (2) на
овој член ги пропишува директорот на Геолошкиот завод.
(4) Основните геолошки подлоги (геолошките карти и геолошки податоци за определен
простор), потребни за изработка на геолошката документација од ставот (2) на овој
член се обезбедуваат од Геолошкиот завод.
(5) Начинот на прибирање, чување, заштита и издавање на геолошката документација
од ставот (2) на овој член ги пропишува директорот на Геолошкиот завод.
Член 4-б
(1) Заради проверка и контрола во поглед на пропишаните мерки, стандарди и
технички нормативи за заштита при работа, сигурноста на луѓето, на подземните,
површинските и соседните објекти и заштитата на животната средина, како и во поглед
на примената на современите достигнувања и методи во геологијата и другите научни
и технички дисциплини над изработената геолошка документација од геолошките
истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини
на тлото за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на
просторот и заштита и унапредување на животната средина се врши стручна оцена
(ревизија).
(2) Стручната оцена (ревизија) на геолошката документација од ставот (1) на овој член
ја врши комисија за ревизија која ја формира директорот Геолошкиот завод.
(3) За членови на комисијата од ставот (2) на овој член може да бидат именувани лица
кои поседуваат лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор
на геолошки истражувања, согласно со Законот за минерални суровини.
(4) Комисијата од ставот (2) на овој член се состои од претседател, најмалку двајца
членови и секретар. Претседателот и членовите на Комисијата треба да поседуваат
лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки
истражувања. На претседателот и членовите кои се од редовите на надворешните
членови - експерти и кои не се вработени во органите на државната управа за секоја
извршена стручна оцена (ревизија) им следува надоместок, кој е на товар на
подносителот на барањето за вршење на стручната оцена (ревизија). Висината на
надоместокот на членовите на Комисијата се утврдува врз основа на сторени трошоци
за патување, учество на седници, потребнио време за разгледување на геолошката
документација и изготвување на ревидентски извештаи.
(5) Надоместокот од ставот (4) од овој член е приход на Буџетот на Република
Македонија.
(6) Висината на надоместоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка
документација од геолошките истражувања за утврдување на геолошките,

хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на
објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на
животната средина врз основа на реално направените трошоци определени, како и
висината на надоместокот за работа на членовите на Комисијата се утврдуваат со
тарифник кој го донесува директорот на Геолошкиот завод по претходна согласност на
Владата на Република Македонија.
(7) Барање за вршење на стручната оцена (ревизија) поднесува имателот на геолошката
документација од геолошките истражувања за утврдување на геолошките,
хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на
објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на
животната средина.
(8) Начинот на работа на Комисијата се уредува со деловник.
Член 4-в
(1) Катастар на наоѓалишта и појави на минерални суровини (во натамошниот текст:
Катастарот) е јавна книга во која се води историја на податоци за сите наоѓалишта и
појави на минерални суровини (металични, неметалични и енергетски), подземните
води (термални, минерални и термоминерални, подземни води и подземни гасови) како
и подземните гасови.
(2) Со Катастарот се прибират просторни податоци, а со цел увид со состојбата со
минералните суровини, создавање на услови за планирање на геолошките истражувања
и планска експлоатација, односно оптимално користење на минералните суровини во
Рпублика Македонија.
(3) Во Катастарот се внесуваат особено следниве податоци:
- основни податоци за наоѓалиштето,
- геолошки податоци за наоѓалиштето,
- податоци за геолошки резерви во наоѓалиштето,
- податоци за рудни резерви во наоѓалиштето и
- податоци за постоечка документација.
(4) Во Катастарот се внесуваат податоци за наоѓалишта на минерална суровина, рудни
и минерални појави, техногени наогалишта и издадени простори под концесии за
проспекциски геолошки истражувања, детални геолошки истражувања и експлоатација
на минерални суровини.
(5) Формата, содржината и начинот на водење на Катастарот ги пропишува директорот
на Геолошкиот завод.”.
Член 3

Во член 7 став (3) точка 5) алинеjата 6 се брише.
Член 4

Во членот 8 алинејата 5 се менува и гласи:
„- формира комисии за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошката
документација од геолошки истражувања за утврдување на геолошките,
хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на
објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на
животната средина;”.
По алинејата 9 се додава нова алинеја 10, која гласи:
„- склучува договори со стручни лица и правни субјекти за конкретни геолошки работи
во функција на подготовка, обработка и реализација на единствениот геолошки
информациски систем на Република Македонија и меѓународниот геолошки
информациски систем.“.
Член 5

Во членот 10 став (1) се менува и гласи:
„Средствата за вршење на работите од надлежност на Геолошкиот завод се
обезбедуваат од:
- Буџетот на Република Македонија,
- Приходи од надоместоци за користење и увид во податоците од геолошкиот
информативен систем и за користење на резултатите од геолошките истражувања,
- Приходи од подготовка и реализација на истражувачки проекти со меѓународни
геолошки и други институции,
- Приходи од подготовка на геолошки подлоги за просторно планирање,
градежништво, водоснабдување, земјоделство, шумарство, урбанизација и изградба на
инфраструктурни објекти,
- Приходи од вршење на истражувачки, стручно аналитички и други работи од областа
на геолошките истражувања,
- Приходи од услуги, семинари и други активности од областа на геологијата,
- Донации и грантови и
- Други извори согласно со закон.“.
Во ставот (3) по зборовите: „кој го донесува“ се додаваат зборовите: „директорот на“.
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Надоместокот за користење на геолошки подлоги и податоци не се наплаќа кога
истите се издаваат за вршење на научни геолошки истражувања согласно со Законот за
минерални суровини, а кои не се користат за формирање на нови производи со
додадена вредност во комерцијални цели.
(5) Надоместокот за користење на геолошки подлоги и податоци не се наплаќа кога
податоците се издаваат за сопствени потреби на министерствата. Доколку
министерствата податоците ги бараат за трети лица, за користење на истите се должни
да платат надоместок.“.
Ставот (4) станува став (6).
Член 6

Катастарот за наоѓалишта и појави на минерални суровини ќе се востанови од 1
јануари 2018 година.
Член 7

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

