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Член 3
Висината на надоместокот за извршена услуга од
градежниот инспектор на давателот, е пресметана согласно извршените финансиски анализи на дневен трошок кој настанува при извршување на работните задачи на администрацијата.
Во дневниот трошок утврден за извршената услуга
ќе биде внесен и трошокот кој ќе биде направен при
користење на службено возило од давателот др. трошоците дококлу се направат при извршување на услугите
спрема корисникот.
Член 4
Корисникот надоместокот ќе го плати на ж-ска на
давателот по добивање на фактура, која ќе преставува
збир на извршени услуги за текот на еден месец.
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Член 5
Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат побарани од корисникот наведени во член 1 на овој Договор да ги извршува согласно законските прописи, професионално, континуирано, ефикасно, уредно и навремено.
Член 6
Корисникот на услугата се обврзува за навремено
извршување на работите кои ќе бидат побарани, да
достави навремено документација потребна за извршување на услугите и притоа со ништо да не го оневозможува навременото извршување на побараните услуги.
Корисникот може во секое време да се информира
за начинот и времето на извршување и при тоа да има
увид во документацијата со која се води целокупната
постапка.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 7
Измени и дополнувања на одредбите од овoј Договор за прашања кои не се предвидени со овoј Договор,
а може дополнително да произлезат од тековното работење, ќе се уредат со Анекс на овoј Договор.
Член 8
Овој договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорните страни, по претходно известување на една од страните во рок од 30 дена.
За се што не е регулирано со овој Договор, важат и
ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.
За евентуално непочитување на одредбите од овoј
Договор, договорните страни се согласија да ги решаваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на
добрите деловни обичаи.
Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу
договорните страни, доколку спорот не се разреши меѓусебно, месно надлежен е Основниот суд во Велес.

Член 9
Овој договор влегува во сила со денот на потпишување од страна на двете договорни страни.
Член 10
Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни
примероци од кои по 2 (два) за договорните страни.
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ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2116.
Врз основа на член 7 став (8) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16 и 53/16), директорот на Геолошкиот завод
на Република Македонија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДОБИВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ
НА НАУЧНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на согласност за
вршење на научни геолошки истражувања.
Член 2
Барањето за добивање на согласност за вршење на
научни геолошки истражувања се поднесува на oбразец во А-4 формат, на хартија во бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од
ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето
на примената на Законот за изменување и дополнување
на Законот за минерални суровини („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 53/16).
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