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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1707.
Врз основа на член 61 став 3 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Ма-кедонија"
бр.24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 158/10), министерот за економија, донесе
П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА
ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација.
Член 2
Стручна оцена (ревизија) на геолошка документација (елаборат за извршените детални геолошки истражувања), се
врши врз основа на барање.
Стручна оцена (ревизија) не може да се врши за повеќе елаборати за извршените детални геолошки истражувања,
освен доколку се работи за елаборати за класификација и прекатегоризација на рудните резерви кои се однесуваат за
исто наоѓалиште.
Барањето од став 1 од овој член го поднесува има-телот на концесијата за детални геолошки истражува-ња (во
натамошниот текст: барателот).
Кон барањето од став 1 од овој член, барателот при-ложува:
1. елаборат за извршените детални геолошки истражувања (три оригинални примероци);
2. договор за концесија за детални геолошки истражувања (копија заверена од нотар);
3. проект за вршење на детални геолошки истражувања на просторот на кој е доделена концесијата за детални
геолошки истражувања (копија заверена од нотар); и
4. доказ за извршена уплата на надоместокот за вршење на стручна оцена (ревизија).
Барањето за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација се поднесува до органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини.
Член 3
Комисијата за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација (во натамошниот текст: Комисијата)
ја врши стручната оцена (ревизија) на геолошката документација во рок од 60 дена, сметано од денот на приемот на
решението за формирање на Ко-мисијата.
Член 4
По приемот на Решението за формирање на Коми-сијата, Претседателот на Комисијата во рок од седум дена
закажува подготвителна седница.
На подготвителната седница од став 1 од овој член се утврдува дали барањето за вршење на стручна оцена (ревизија)
на геолошката документација е во согласност со член 2 од овој правилник.
Доколку на подготвителната седница се утврди дека барањето е во согласност со член 2 од овој правилник,
Комисијата донесува Решение за одржување на седница на која ќе се изврши разгледување на геолошката документација
на која ќе се изврши стручна оцена (ревизија).
На подготвителната седница примерок од геолошката документација им се доставува на Претедателот и членовите
на Комисијата.
Во решението од став 3 од овој член се определува датумот и местото на одржување на седницата кој не може да
биде подолг од 30 дена од денот на доставува-ње на документацијата.
Решението од став 3 од овој член, заедно со покана-та за присуство му се доставува на барателот и изго-твувачот на
геолошката документација.
Член 5
Доколку на подготвителната седница се утврди дека барањето не е во согласност со член 2 од овој правилник,
Комисијата определува рок во кој барателот ќе треба да изврши негово дополнување кој не може да биде подолг од 15
дена, од денот на приемот на известувањето.
Доколку и по рокот утврден во став 1 од овој член, барателот не ја достави потребната документација, Комисијата
донесува Решение за одбивање на барањето за вршење на стручна оцена (ревизија).
Член 6
За извршената стручна оцена (ревизија) на геолошката документација, Комисијата изготвува ревизиски извештај.
Ревизискиот извештај особено содржи:
- мислење дали изготвувачот на геолошката документација ги исполнува условите согласно закон;
- мислење за содржината на геолошката документација;
- мислење за текстот и графичката документација на геолошката документација;
- евентуални забелешки и рок за нивно одстранување и
-препорака за издавање на ревизиска клаузула.
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Член 7
На седницата се разгледуваат доставените писмени извештаи од претседателот и членовите на Комисијата, а со
истите се запознаваат и барателот и изготвувачот на геолошката документација.
Пред одржувањето на седницата, претседателот и членовите на Комисијата доставуваат писмен извештај за
стручната оцена (ревизија) на геолошката документација.
За текот на седницата се составува записник, во кој особено се наведува:
- датум и место на одржување на седницата;
- име и презиме на претседателот, членовите и секретарот на Комисијата, изготвувачот на геолошката документација
и претставникот на барателот;
- краток опис на текот на седницата;
- ревизиски извештај на Комисијата. Записникот го потпишуваат претседателот, членовите и секретарот на
Комисијата, изготвувачот на геолошката документација и овластениот претставник на барателот.
Член 8
Доколку на седницата на која се разгледува геолошката документација, а во согласност со веќе доставените писмени
извештаи од претседателот и членовите на Комисијата се утврди дека геолошката документација е изработена во
согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски извештај со позитивно мислење.
Доколку на седницата на која се разгледува геолошката документација, а во согласност со веќе доставените писмени
извештаи од претседателот и членовите на Комисијата се утврди дека геолошката документација е изработена во
согласност со закон, меѓутоа содржи некои недостатоци кои може да бидат отстранети во определен рок, Комисијата
изготвува Ревизиски извештај во кој се наведуваат соодветни препораки и задолженија кои треба да бидат отстранети од
изготвувачот на геолошката документација во определен рок.
Доколку Комисијата констатира дека геолошката документација не е изработена во согласност со закон, Комисијата
изготвува Ревизиски извештај со негативно мислење.
Рокот од став 2 од овој член треба да биде доволен и истиот не може да биде подолг од 30 дена.
Врз основа на Ревизискиот извештај од став 2 на овој член, Комисијата донесува Решение за запирање на постапката
за вршење на стручна оцена (ревизија).
Запирањето на постапката ќе трае до постапување на барателот согласно препораките и задолженијата содржани во
Ревизискиот извештај од став 2 од овој член.
Доколку барателот постапи по препораките и задолженијата содржани во Ревизиски извештај во опре-делениот рок,
претседателот на Комисијата е должен да закаже продолжение на седницата на која била разгледувана геолошката
документација, која е предмет на стручна оцена (ревизија). На продолжението на седни-цата се повикуваат и
изготвувачот на геолошката документација и барателот.
На продолжението на седницата од став 7 од овој член, Комисијата ја разгледува геолошката документација од
аспект на тоа дали е постапено по препораките и задолженијата.
Доколку Комисијата констатира дека е постапено по претходно дадените препораки и задолженија, како и тоа дека
геолошката документација е изработена во согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски извештај со позитивно
мислење.
Доколку Комисијата констатира дека не е постапе-но по претходно дадените препораки и задолженија, како и тоа
дека геолошката документација не е изработена во согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски извештај со
негативно мислење.
Во случај кога Ревизиски извештај е со негативно мислење, Комисијата ќе донесе Решение за одбивање на барањето
за вршење на стручна оцена (ревизија).
Член 9
Врз основа на изготвениот Ревизиски извештај со позитивно мислење за предметната геолошката документација над
која е спроведена постапка за вршење на стручна оцена (ревизија), Комисијата издава Ревизиска клаузула.
Ревизиската клаузула гласи:
"Геолошката документација е изработен во соглас-ност со закон".
Покрај Ревизиската клаузула од став 2 од овој член, истата содржи и податоци за барателот, називот на ло-калитетот
за кој е изработена геолошката документација, изготвувачот на геолошката документација, место и датум на издавање.
Ревизиската клаузула ја потпишуваат претседателот и членовите на Комисијата и истата ја заверува органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини.
Ревизиската клаузула се издава во пет примероци, од кои три се за барателот, а по два примероци за орга-нот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини.
Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-лика
Македонија".
Бр.24-1819/6
28 април 2011 година
Скопје

Министер за економија,
Фатмир Бесими, с.р

