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Предлози за изменување и дополнување на 
Предлог-законот за минерални суровини 

 
Согласно Заклучокот од јавната расправа на Комисијата за економски прашања во 
Собранието на РМ, по Предлог-Законот за минерални суровини, одржана на 5.09.2012 
година, Македоннката асоцијација на рударството МАР при Стопанската комора на 
Македонија, сублимирајќи ги забелешките и предлозите на членовите на МАР и експерти 
од областа на минералните суровини,  ги предлага следните забелешки и амандмани:  
 
Општа забелешка 
Текстот на Законот за минерални суровини нуди подобри законски решенија за оваа 
проблематика, но има законски одредби кои треба да се прилагодат, а тоа се, пред се`, 
казнените одредби, каде се предвидуваат високи глоби, кои достигнуваат висина и од 
250.000 евра. Ваквите одредби можат дестимулативно да влијаат врз новите 
концесионери, било да се домашни или странски.  
 
Заради подобрување на одделни законски решенија се предлагаат следните амандмани:  
 
АМАНДМАН 1 
Во член 3, по точка 7, се додава нова точка 8 која гласи: 
8. Површинска експлоатација е активност на изведба на рударскиработи на подготовка, 
отворање, откопување,транспорт, одлагање, одводнувањеи рекултивација на површината 
на земјата со придржување на мерките набезбедност и здравје при работа и мерките за 
заштита на животната средина. 
Точките 8, 9, 10, 11 ....., стануваат точка 9, 10, 11, 12  итн. 
Образложение: Во Предлог-законот, изоставена е дефиницијата за површинска 
експлоатација. 
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АМАНДМАН 2 
Во член 3, по точка 32 по зборот “Третман“ се додаваат зборовите “на минерални 
суровини“ 
Во член 3, по точка 42 по зборот “нивни“ се додава зборот “регистрирани“ 
Образложение: Предлозите се повеќе во насока на подобрување и појаснивање на 
текстот на овој член.   
   
АМАНДМАН 3 
Во Член 10, став (4)  да се брише  
Образложение: Ваквата одредба воопшто не соодејствува со позитивните законодавства 
во светот ниту пак со законодавството во Република Македонија. 
За секое дејство што претставува прекршување на регулирано правило на постапување 
било на кого да се однесува, одговара лично сторителот со санкции кои се однесуваат 
само за конкретниот случај.  
Затоа сметаме дека оваа одредба е против уставна, спротивна на другите закони, пречка 
за постоењето и развојот на оваа област во РМ. 
Одземањето на концесијата може да биде од повеќе причини без вина на концесионерот. 
Пример во дадениот рок не успеал да обезбеди согласност од сопствениците на 
земјиштето од оправдани причини, или од некакви други причини не бил во состојба да 
навреме да ги отпочне истражните работи и т.н.  
 
АМАНДМАН 4 
Во член 11 став 6 треба да се преформулира.  
 
Образложение:  Со работите при истражувањето не се зафаќа целиот простор  туку 
делови од истиот, потоа со истражувањето не значи дека ќе се утврдат експлоатациони 
резерви, такашто предвремената пренамена (за која постапка треба одредено време кое 
ќе го пролонгира истражувањето) и раскинувањето на веќе склучените договори и 
обештетување на корисниците не е најрационално решение. Понатаму, државата заради 
поголемиот свој  интерес треба да  одлучи дали на одреден простор ќе додели концесија 
за истражување или истиот ќе го задржи на постојните корисници за друга намена. 
 
АМАНДМАН 5 
Во член 13, став 2, алинеја 4 и алинеја 5 да се бришат. 
Образложение: Во фаза на иницијатива за вршење на детални геолошки истражувања 
геодетски елаборат (алинеа 4)  и студија за оценка на влијанието (алинеа 5), се 
непотребни,  бидејќи истите треба да се приложат само во постапката за доделување 
концесија за експлоатација. Со вакви одредби подносителот на иницијативата се 
доведува на дополнителен и голем трошок, а од друга страна не е сигурен дали ќе се 
прифати неговата иницијатива и дали на јавниот оглас ќе ја добие концесијата. 
 
На пр. За изработка на бараниот елаборат утврден во овој член според Тарифникот на 
геодетските друштва за простор кој е опфатен во 1 км2 и на кој се протегаат 20-30 
парцели се плаќа износ од околу 333.390,00 денари.  
 
АМАНДМАН 6 
Во член 13, став 3 се додав анова алинеа 4 која гласи:  

- „ јавниот интерес ја исклучува експлоатацијата на минералната суровина на 
локацијата на бараниот простор за концесија“ 

Образложение: Прифатливо и логично е одбивањето на иницијативата за започнување 
на геолошко истражување поврзано со идна експлоатација врз основа на оваа одредба  и 
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тоа во оваа фаза (иницијатива), отколку по спроведување на тендерската постапка, 
изготвување на проект за детатлни геолошки истраажувања, теренски работи, 
изготвување елаборат од завршени геолошки истражувања, ревизија на истиот и друго.  
 
АМАНДМАН 7 
Во член 18, став 3,алинеја 4, зборот „овластено" да се замени со зборот„одговорно". 
Образложение: Предлогот е пред се` од технички карактер и усогласување со законските 
решенија. Деталните геолошки истражувања ги изведува правно лице, кое е регистрирано 
и ги исполнува условите од овој закон, односно има овластување.  
Додека, организирањето и раководењето при изведувањето на деталните геолошки 
истражувања ги врши стручно лице кое поседува лиценца за вршење на тие работи.  
 
АМАНДМАН 8 
Во член 25, став 2, алинеите 1 и 2, зборот „четири“ се заменува со зборот „шест“. 
 
Образложение:Членот 12 и членот 25, треба да се усогласат, односно периодот на 
важноста на концесијата за детални геолошки истражувања и дозволата за детални 
геолошки истражувања треба да се издаваат за ист временски период на 6 години.   
 
АМАНДМАН 9 
Во член 29, став 1 алинеа 3 да се брише 
Образложение: непотребен товар за концесионерот кој поради снег, студ, временски 
неприлики, сопствени економски планови и деловни активности, како и заради 
надворешна економска состојба е оневозможен сам да го планира истражувањето во 
рамките на рокот за тоа.  
 
АМАНДМАН 10 
Во член 31  став 1 се додава нова алиеа 3 која гласи:  
“-елаборат за прекатегоризација на рудните резерви “ 
 
АМАНДМАН 11 
Во член 31 став 2, по зборовите “истражувања“  да се додадат зборовите “и елаборат за 
прекатегоризација на рудните резерви“ 
Образложение: Концесионерот може да ги прекатегоризира резервите и тие да не бидат 
реални. Затоа се предлага да има ревизија на елаборатот за прекатегоризација на 
рудните резерви. 
Исто така сметаме дека е добро заради евиденција примерок од елаборатот да се 
доставува и до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини.  
 
АМАНДМАН 12 
Во член 34 , став (3) , по зборот “ја врши“ да се додадат зборовите “правно лице заверено 
во централниот регистер кое има овластување за изработка  на проекти од геолошки 
елаборати“, а зборовите до крај на реченицата се бришат.   
 
Во член 34 ставот (5) да се брише. 
Образложение : Постапките за ревидирање на овој начин многу побрзо и  квалитетно  се 
спроведуваат и нема чекање повеќе од 2 до 3 месеца. Целокупната одговорност за 
спроведувањето на постапката за ревидирање на проектите е на правното лице.. 
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Правното лице може да врши заверка на документацијата, ревизорските клаузули со 
печат и архивски броеви и правното лице има вработено стручен кадар со лиценци за 
изработка и ревизија за таква документација. 
      Ставот (5) се брише бидејки како што е формулиран, постапките за ревизија пак се 
вракаат во Министерството за Економија. 
 
Во член 34 , став (5) да се брише, бидејќи како што е формулиран, постапките за ревизија 
поново се враќаат во Министерството за Економија. 
 
АМАНДМАН 13 
Во член 35 , став (1) , после зборот “(ревизија),“ да се додадаат зборовите “ правното 
лице кое ја извршило ревизијата со“. 
Во член 35 , став (2), да се брише. 
Образложение:  Потврдата за издавање на ревизискиот извештај и ревизорската 
клаузула ја оверува правното лице кое е овластено за изработка и ревизија на геолошка 
документација. 
 
АМАНДМАН 14 
Во член 36, став 4 да се брише 
Образложение:  Исто образложение како и од член 10.  Премногу е строга мерка.  
 
АМАНДМАН 15 
Во член 38,став 2, алинеја 7, бројот „0,05 км2” да се замени со „0,5 км2”. 
Образложение: Посебно за глините треба да се предвиди поголем простор. Овде не се 
работи за грнчарска глина, туку за глина која е намената за фабрики кои произведуваат 
керамички производи (цигли, керамиди итн.). Во Република Македонија има 9 компании 
кои произведуваат керамички производи.  
Од друга страна, за техногените лежишта е предвиден преголем простор. Во Република 
Македонија не постојат такви лежишта со толкави површини. 
 
АМАНДМАН 16 
Во член 38, став 2, сите алинеи треба да се изменат во поглед на површината, која треба 
да е еднаква на онаа која е дадена за детални геолошки истражувања.  
 
АМАНДМАН 17 
Во член 39, став 11, зборовите „петгодини“ да се заменат со „десет години“.  
Алтернатива: Во член 39, став 11, зборовите„без можност“ да се заменат со зборовите 
„со можност“. 
Образложение: Периодот од 5 години, без можност за продолжување за концесијата за 
експлоатација, посебно кај глините, може да има негативни последици врз постојните 
изградени погони за керамички производи на локациите каде што се и лежиштата на 
глина. Заради тоа се предлага период од 10 години. Исто така, изградба на нови погони е 
неекономично ако резервите на глина се само за 5 години, а транспортот на глината на 
поголеми растојанија капацитетите ќе ги направи нерентабилни. 
Треба да се има предвид дека има наоѓалишта каде рудните резерви се преку 
500.000тони, а тоа се однесува за наоѓалишта на цигларски глини, каолински, 
бентонитски и други глини, освен грнчарските глини. Истото се однесува и за големи 
наоѓалишта на песок каде што рудните резерви се преку  500.000тони.  
 
АМАНДМАН 18 
Во член 39 став 1, зборот “десет“ да се замени со зборот “трииесет“.  
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Период на важност на концесијата 
Обрзаложение: На овој начин се зголемува  доверба во инвеститорот за долгорочна 
сигурност и работење во нашата земја. Самиот инвеститор согласно дополнителните 
деталните истажувања кои ги прави и самиот процес на експлоатација и економската 
оправданост, ќе одлучи колку години ќе, му бидат потребни за експлоатација на рудникот  
 
АМАНДМАН 19 
Во член 43, став 1, зборовите „од сопственикот на“ да се замени со “на барател за“. 
Образложение: Во повеќето случаи експлоатацијата на наведените минерални суровини 
се врши од приватни земјоделски парцели и експлоатацијата на истите трае релативно 
краток период, во зависност од моќноста на слојот на минерална суровина од најмногу 
неколку месеци. По експлоатацијата, земјоделската парцела се враќа повторно за 
земјоделска дејност.    
Ова решение наложува, на пример, која било фабрика за производство на керамички 
производи, да мора претходно да ги откупи земјоделските површини – да стане 
сопственик (што во повеќе случаи е многу тешко тоа да се направи), да вложи непотребно 
големи инвестиции за тоа, па потоа да поднесе барање за концесија за експлоатација. 
Потоа, откако ќе ја откопа глината, површините остануваат неискористени, бидејќи 
дејноста на фабриката не е земјоделие. Истото важи и за собирниот кварц и песок.  

 
АМАНДМАН 20  
Во член 43, став 3, да се додаде нова алинеја2 која гласи: 

“- доказ за решени имотно-правни работи за просторот за кој се бара концесијата“.  
 
Образложение:Решавањето на имотно-правните работи може да се врши на повеќе 
начини и тоа со откуп, закуп или друг начин со договор, со што се поедноставува 
процедурата.  

 
АМАНДМАН 21 
Член 49 да се брише/. 
Образложение: Овој член е во спротивност со член 10 став 3 од предлог ЗМС каде е 
предвидено дека право за добивање на концесија за детални геолошки истражувања има 
секое правно лице … запишано во Централниот регистар на РМ, без разлика кој е 
основач или сопственик на капиталот изразен во удели или акции.  
Правото на пренос или промет со капитал кај правното лице е регулирано со други закони 
и е неприкосновено право на сопственикот и е загарантирано со Устав.  
Ова право на располагање со уделите односно акциите кај правните лица не може да се 
условува со правото на концесија, бидејќи правото на стекнување на концесија согласно 
ЗМС е условено со постоење на правно лице (компанија), а не од сопственоста на 
капиталот.  
Противзаконско е условувањето на преносот или берзанското тргување со акции на 
акционерот само заради тоа што правното лице е носител на концесија. Ова се коси и со 
начелото на слободен промет на капиталот и берзанското работење. При предлагањето 
на оваа одредба дали е размислувано како оваа одредба ќе се примени на АД кои 
котираат на Берза во РМ (или на Балканска берза - во блиска иднина) и каде прометот на 
акции е во слободен промет. 
Воочуваме дека во Регистарот на концесии кој се води при Минисерството за економија 
се наведуваат правните лица - носителот на концесијата, а не неговата сопственичка 
структура - капиталот.  
 Токму поради ова во ЗМС е предвиден институтот Пренос на концесија и тоа во 
случај кога се менува правното лице - носител на концесијата, што е и оправдано.  
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Секој потенцијален инвеститор при читање и толкување на оваа одредба ќе биде 
демотивиран, што не е во интерес на РМ.  
 
АМАНДМАН 22 
Во член 51, став 7, по зборот „просторот“ се става точка, а другите зборови до крајот на 
реченицата се бришат.  
Образложение:Одредба за плаќање на надоместокот за користење на просторот за 
целиот период за којшто била доделена концесијата за експлоатација е премногу 
ригорозна мерка.Концесионерот треба да ги има подмирено сите обврски согласно 
договорот за концесија за експлоатација.   
 
 
АМАНДМАН 23 
Во член 52, став 2, по зборот „просторот“ се става точка, а другите зборови до крајот на 
реченицата се бришат.  
Во член 52, став 5, зборовите „може да донесе“ се заменуваат со зборот „донесува“, а се 
бришат зборовите „или одлука за одбивање на барањето за едностран раскин на 
договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини од страна на 
концесионерот“. 
Образложение: Раскинот на концесијата од страна на концесионерот е негова одлука и 
има свои причини зошто бара раскинување на концесијата. Концесионерот треба да ги 
подмири сите обврски согласно договорот за концесија за експлоатација.   
Владата само треба да го потврди раскинот на концесијата, а се поставува прашањето 
што ако Владата го одбие барањето? 
 
АМАНДМАН 24 
 
Во Глава 2, ДОЗВОЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ се предлага 
да се додаде нов член 53-а кој ќе гласи:  
 

Член 53 -а 
Обврска за одржување на реки и речни корита 

 
(1) Концесионерите на кој им е доделена концесија за експлоатација на минералните 

суровини песок и чакал и на кои им е издадена дозвола за експлоатација се должни да 
вршат заштита и подобрување на режимот на водите од коритата и бреговите на 
површинските водни тела (водотеците, езерата и акумулациите). 

(2) Концесионерите од став (1) на овој член се должни да вршат заштита и подобрување 
на режимот на водите од коритата и бреговите на површинските водни тела кои се 
наоѓаат на подрачјето на дејствување на водостопанството. 

(3) Во функција на заштита и подобрување на режимот на водите од коритата и 
бреговите на површинските водни тела концесионерите од став (1) на овој член може 
да вадат песок и чакал и за тоа се должни да плаќаат надоместок за ископаните 
количини на песок, чакал и камен согласно Тарифникот во кој се утврдува висината на 
надоместоците за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за 
експлоатација на минерални суровини. 

(4) Доколку на подрачјето на дејствување на водостопанството се доделени повеќе 
концесии  за експлоатација на минералните суровини песок и чакал, обврската за 
заштита и подобрување на режимот на водите од коритата и бреговите на 
површинските водни тела, како и правото да вадење за песок, чакал и глина 
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сразмерно се распределува на големината на просторот на експлоатационото поле 
утврден во дозволата за експлоатација издадена на концесионерот. 

(5) Водостопанството  на чие подрачје на дејствување се доделени концесиите од став 
(1) на овој член во периодот од 01 до 31 јануари во тековната година издава Решение 
со кое го утврудва просторот односно делницата за заштита и подобрување на 
режимот на водите од коритата и бреговите на површинските водни тела кои секој 
концесионер е должен да го извршува. 

(6) На барање на концесионерот во Решението може да се предвиди и право за вадење 
на песок, чакал и глина од коритата и бреговите на површинските водни тела во 
согласност со став (4) од овој член. 

(7) Пред издавање на Решението од став (6) на овој член, водостопанството  на чие 
подрачје се бара издавање на правото за вадење на песок, чакал и глина од коритата 
и бреговите на површинските водни тела мора да добие позитивно мислење од 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини и животната средина и просторното планирање. 

(8) Доколку органите на државната управа од став (7) на овој член не достават мислење 
во рок од петнаесет дена, се смета дека е дадено позитивно мислење. 

(9) Пред отпочнување со активностите за вадење на песок и чакал од коритата и 
бреговите на површинските водни тела, концесионерот е должен да достави проект за 
регулација, заштита и подобрување на режимот на води. 

(10) Содржината на проектот од став (8) на овој член ја пропишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за животната средина и 
просторното планирање. 

(11) Активностите кои ги извршува концесионерот и се сврзани со вадење на песок и 
чакал од коритата и бреговите на површинските водни тела не се сметаат за 
експлоатација на минерални суровини согласно одредбите од овој закон, освен во 
однос на плаќање на надоместокот утврден во став (3) на овој член. 

(12) Надзор над активностите за вадење на песок и чакал од коритата и бреговите на 
површинските водни тела врши надлежниот водостопански инспектор. 

(13) Доколку на подрачјето на дејствување на водостопанството не се 
доделени  концесии  за експлоатација на минералните суровини песок и чакал, 
обврската за заштита и подобрување на режимот на водите од коритата и бреговите 
на површинските водни тела, како и правото да вадење за песок и чакал, обврската и 
правото се пренесува на најблискиот концесионер кој се наоѓа во соседното 
подрачјето на дејствување на водостопанството.) 

 
Образложение: Овој предлог претходно беше регулиран со овој предлог закон но истиот 
беше изоставен од финалната верзија на предлог законот кој  Владата го усвои. 
Предлагаме ова истото решение повторно да се врати во предлог Законот за минерални 
суровини во форма како што МЕ го имаше претходно разрабптено од причина што: 
- ќе се избегне во овој дел нелојалната конкуренција, т.е. одржувањето на речните 

корита ќе го вршат концесионери кој согласно концесиските договори имаат права и 
обврски према концедентот (Владата на РМ), 

- за извадената минерална суровина истите ќе плаќаат концесиски надоместоци на 
државата кој се регулирани со Тарифник, 

- надзорот на регулирањето ке го вршат дршавните рударски инспектори надлежни за 
контролата на експлоатација на минералните суровини во соработка со 
Водостопанските инспектори во чија надлешност е делницата од речните корита 
предмет на одржување/регулација и сл. 

Досегашниот начин на функционирање на регулација на речните корита со издавање на 
водостопански дозволи е јасен на сите т.е. се врши само класично црпење на песок без 
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никаков ред, со нарушување на стабилноста на мостови и сл., како и нарушување на 
пазарот т.е. се направи огромна нелојална конкуренција. 
 
 
АМАНДМАН 25 
Во член 54 ставот 1 алинеа 2 и 3 зборовите „една година„ и „шест месеци„ да се заменат 
со зборовите „две години„.  
Образложение: Потребен е временски период за решавање на прашањата околу 
правата врз земјиштето.  
Имено, многу е тешко во пракса да се стапи во контакт со сите сопственици, да се 
преговара со нив, да се обезбедат и планираат парични средства, да се склучат договори 
со нив на нотар, да се пренесе сопственоста во катастар и целосно да се решат имотно-
правните односи во предложениот рок од една 
 
 
 
 
АМАНДМАН 26 
Во член 62, став 3, по зборот „работниците", да се додадат зборовите „за стручно 
оспособување за самостојно и безбедно вршење на своите работи", а зборовите „кои ги 
изведуваат тие работи" да се бришат. 
Образложение: Овој предлог е заради појаснување на обврските на концесионерот и 
работниците.  
 
АМАНДМАН 27 
Во член 64, став 5 ,по зборовите „собирниот кварц" да се додадат и зборовите 
„архитектонско – украсен камен, со мало искористувањето на минералната суровина во 
комерцијални блокови и томболони, подземната експлоатација со методи на подетажно 
зарушување на откопаниот простор, јаглените и песоците". 
Образложение: За овие минерални суровини треба да се има предвид дека со геодетско 
снимање не е можно да се определат количините на откопана минерална суровина.  
 
АМАНДМАН 28 
Во член 65 став 3 треба да се брише. 
Образложение : Евиденција само на содржината на металите во концентратите не ја 
прикажува правата состојба на искористувањето и рационалната експлоатација на 
минералните суровини. Квалитетот на металите во концентратите зависи од повеќе 
фактори и применетиот технолошки процес.  
 
АМАНДМАН 29 
Во член 68,став 1, да се брише. 
Образложение: Хидројаловиштата како и објектите за преработка на минерални 
суровини се во надлежност на Министерството за транспорт и врски и тие за нив даваат 
одобрение за градба, вршат технички преглед и прием и издаваат употребна дозвола за 
користење, заради тоа треба да се бришат од овој закон. 

 
АМАНДМАН 30  
Во член 68,  став 2, се предлага да се преформулира и да гласи:  
(2) Технички преглед на изведените рударски објекти се врши според главниот или 
дополнителниот рударски проект и тоа на главните рударски простории за отворање и 
разработка на лежиштето (извозни окна, нископи, вентилациони окна, коси рампи, 
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поткопи, транспортни ходници и централни рудни сипки) и за помошните рударски 
простории (машински и електро простории, црпни станици, магацини, работилници, 
складишта на експлозиви и ускопи за минување), по барање на концесионерот, од 
комисија формирана од министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини. Во комисијата за 
технички преглед не може да учествува лице кое е вработено кај концесионерот или 
субјектот што го изготвил рударскиот проект врз основа на кој се изведува рударскиот 
објект, или изведувачот на работите на рударскиот објект, како и лице кое вршело 
стручен надзор над изведбата на рударскиот објект. 
Образложение: Поконкретно да се предвиди обврска за кои изградени рударски објекти 
се врши технички преглед, бидејќи како што е формулирано (техничкиот преглед на 
рударскиот објект се врши на изведените рударски објекти според главниот или 
дополнителниот рударски проект), се прават сериозни проблеми и недоразбирања, 
бидејќи со главниот или дополнителниот рударски проектсе опфатени разни објекти за 
кои нема потреба и дури нитуима можност да се направи технички преглед.  

 
 
АМАНДМАН 31 
Во член 71 , став (2) , после зборот “ ја врши“  да се додаваат зборовите “правно лице 
заверено во централниот регистер кое има овластување за изработка , надзор, 
изведување и ревидирање на рударска документација и“. 
   Во член 71 , ставот (4)  да се брише. 
Образложение: Постапките за ревидирање на овој начин многу побрзо и квалитетно  се 
спроведуваат и нема чекање повење од 2 до 3 месеца. Целокупната одговорност за 
спроведувањето на постапката за ревидирање на проектите е на правното лице 
 
АМАНДМАН 32 
Во членот 72, став (1), после зборот “ревизија,“ да се додадат зборовите “правно лице кое 
има овластување за изработка, надзор, изведување и ревидирање на рударска 
документација и“. 
Во членот 72 став (3) да се брише. 
Образложение: Правните лица кои поседуваат овластувања, треба да ја вршат 
ревизијата, за што ја имаат и целокупната одговорност.  
 
АМАНДМАН 33 
Во член 73, по ставот 4, да се додадат два нови става (5) и (6) кои гласат:  

(5) Изработка на рударски проекти за преработка на минерални суровини можат да 
вршат правни лица кои се запишани во Централниот регистар, вклучувајќи ги и 
странските правни лица со подружница запишана во Централниот регистар на 
Република Македонија и кои поседуваат овластување за изработка на рударски 
проекти за преработка на минерални суровини. 

(6) За добивање на овластувањето од став (5) на овој член, правните лица кои се 
запишани во Централниот регистар, вклучувајќи ги и странските правни лица со 
подружница запишана во Централниот регистар на Република Македонија мора да имаат 
вработено најмалку едно лице во редовен работен однос кое поседува лиценца за 
изработка на рударски проекти за преработка на минерални суровини. 
 
Во член 73, во ставот (6), сега став (8), по зборовите „овластувањето" се додаваат 
зборовите „за изработка на рударски проекти за површинска експлоатација". 
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Во член 73, во ставот (7), сега новиот став (9), по зборот „издадено" се додаваат 
зборовите „овластувањето за изработка на рударски проекти за површинска 
експлоатација". 
 
Образложение: Предложените дополнувања се со цел да бидат опфатени и инженери 
кои се вклучени во процесот на изработка на рударски проекти за преработка на 
минерални суровини, како и стекнување на право за добивање на лиценца за изработка 
на рударски проекти за преработка на минерални суровини.  
 
 
АМАНДМАН 34 
Во член 75 треба да се предвиди нова алинеја три која гласи:  

- Надоместок за ископани количини на песок, чакал и камен при изведба на сите 
видови објекти за кои е добиено одобрение за градење. 

 
Образложение: Потребно е да се даде обврска по примерот на Република Словенија и 
многу други земји за плаќање на надоместок и од страна на градежните фирми за 
ископаните минерални суровини песок, чакал  и камен  при градбата на објектите.  
Има случаи каде што од широкиот ископ ископани се околу 200.000 м3 песок и чакал.  
 Покрај концесионерите, надоместок за експлоатираната минерална суровина 
треба да плаќаат и правните и физички лица кои вршат експлоатација на минерални 
суровини чакал и песок од речните корита и бреговите на истите врз основа на 
издадената водостопанска согласност. Ова е од причина што истите за експлоатираната 
минерална суровина(која како количина не е контролирана)  не плаќаат никаков 
надоместок на државата, а од друга страна претставуваат голема нелојална конкуренција 
на имателите на концесиите за експлоатација на минерални суровини кои плаќаат 
надоместок на државата. 
Исто така,  концесионерите се ставени во нерамноправна положба на пазарот заради 
помалите трошоци на ископ на песокот на конкуренцијата, а се работи за огромни 
финансиски средства. 
 
АМАНДМАН 35 
Член 84 треба да се преформулира, не е јасен.  
Образложение: Не би сакале да предлагаме одредби за кои не ја знаеме целосно 
идејата и потребата.   
 
АМАНДМАН 36 
Во член 100, ставот 7 да се брише    
Образложение:  Државниот инспекторат за техничка инспекција нема стручна можност 
да врши финансиска контрола над плаќањето на надоместоците за вршење на детални 
геолошки истражувања и за концесија за експлоатација на минерални суровини. Ова 
обврска логично е да ја  врши само Управата за јавни приходи, како што е предвидено и 
во став 6 од овој член. 
 
АМАНДМАН 37 
Во член 100, ставот 8 да се брише    
Образложение:  Државниот инспекторат за техничка инспекција е орган во состав на 
министерството за економија и оваа обврската нема потреба да се регулира со законот 
туку министерот ја регулира по своја надлежност. 
 
АМАНДМАН 38 
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Во член 107, став 1, текстот на алинеите да се промени и се предлага да се користи 
досегашното искуство, како што е предвидено со постојниот закон во член 74 д, односно 
да гласи:  
Државните геолошки инспектори, државните рударски инспектори и државните 
инспектори за електрика во рударството се должни да извршат надзор над изведувањето 
на деталните геолошки истражни работи, односно изведувањето на рударските работи и 
експлоатацијата на минералните суровини и тоа: 

- најмалку еднаш годишно во рудниците со подземна и површинска експлоатација 
на металични минерални суровини, јаглен, архитектонско - украсен и технички 
камен.  

- најмалку два пати годишно во рудниците во кои се јавува метан или опасна 
јагленова прашина. 

- најмалку еднаш во две години на рударските објекти и постројки каде што се врши  
експлоатација на подземни води за пиење, минерални и геотермални води. 

Образложение: Бројот на инспецискиот надзор годишно кај секој концесионер е 
непотребно висок. Исто така ова повлекува непотребно зголемување на државната 
администрација бидејки бројот на доделените концесии за детални геолошки 
истражувања и експлоатација е доста голем и изнесва над 500 концесии и нема физичка 
можност со предвидените 8 инспектори да се извршат предвидените инспекциски 
надзори. 
 
АМАНДМАН 39 
Во член 107 став 2 и став 3 да се бришат. 
Образложение: Овие одредби воопшто не е можно да се применуваат бидејќи 
Министерството за економија треба да располага со соодветни лаборатории, апарати, 
простори и доволен соодветен стручен кадар (технолози, хемичари идр.) за утврдување 
на содржината на металот во рудата односно во концетратот и да даде три пати годишно 
извештај. 
Доколку не се избришат овие два става, потребно е да се предвиди каде ќе се вршат тие 
анализи и кој ќе ги плаќа трошоците за тие анализи. 
 
АМАНДМАН 40 
Во член 117, став 1, потребно е да се преработи од следниет причини:  
Државниот инспекторат за техничка инспекција е одделение во состав на Министерството 
за економија и нема овластувања да склучува договори.  
За одземенетите предмети постои Агенција за управување со привремено одземен имот.  
Се работи за габаритни машини (камиони, багери, утоварувачи и други машини) и 
минерални суровини во големи количини. Предложениот член не е применлив бидејќи не 
е можно да се направи договор со правен субјект за чување на одземените предмети 
пред да се знае постапка за чување на истите. Треба да се доработи членот со издржан и 
применлив предлог. 

 
 
АМАНДМАН 41 
Во член 134 и во став (1) и став (2) по зборовите “високо образование“ се додаваат 
зборовите “рударски факултет општа насока или“  
Во член 134 и во став (3)  и став (4) по зборот “бр.“ се додава “18/99, 29/02“  
Образложение: Во овој член исклучени се дипломираните рударски инженери од општа 
насока. До 2002 година на Рударско – геолошкиот факултет во Штип се продуцираа 
повеќе од 300 дипломирани студенти од општа насока, па затоа се предлага истиет д 
абидат опфатени и со овој Закон.  



12 
 

 
АМАНДМАН 42 

Член 139 да се брише или да се преработи  

Образложение: Оваа одредба е нелогична и нејзината примена ќе доведе до 
раскинување на многу договори кои се склучени во согласност со досега постоечките 
закони и ќе настане една хаотична состојба на штета на концесионерите.  

На пример: времетраење на договорите. Согласно постоечки закон склучен е договор на 
30 години. Новиот закон предвидува важност на договор во зависност од утврдени рудни 
резерви во елаборатот за детални геолошки истражувања, а во времето на добивање на 
концесијата за експлоатација, детални геолошки истражувања не се предвидувале.  

На пример: концесиски простор. Постоечкиот закон предвидувал 1 км2, а со новиот 
предлог ЗМС се предвидува 0,25 км2. Што ќе биде со концесиите за експлоатација кои се 
1 км2, а во моментот се експлоатирани 0,30 км2 ?  
 
 
 
АМАНДМАН 43 
 
Општа забелешка 
Прекршочните одредби не се систематизирани според тежината на прекршокот и 
висината на глобите. Висините на глобите се неоправдано превисоки за предвидените 
прекршоци. Во повеќе членови за ист вид на прекршок се предвидени различни висини на 
глоба.  

 
Пример: Во член 120 е предвиденаглоба во износ од 20.000 евра во денарска 
противвредност, што ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако: 

  - во рок од 120 дена по завршувањето на деталните геолошки истражувања 
до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини не достави елаборат од извршените детални геолошки 
истражувања. 
 
За истиот прекршок во член 121 е предвидена глоба од 5.000 евра. 
 
Втор пример: Во член 120, став (1),алинеја 4 и 5, е предвиденаглоба во износ од 
20.000 евра во денарска противвредност и ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице, ако: 
 - го попречува државниот геолошки инспектор во вршењето на 
инспекцискиот надзор и не му ја стави на увид потребната документација за 
вршење на тој надзор;  
 - не постапува по извршното и конечно решение на државниот геолошки 
инспектор. 

 
Трет пример: За истиот претходно наведен прекршок во член 120, прекршок во член 123, 
став 1, алинеја 6 и 7, е предвидена глоба од 50.000 до 250.000 евра ако:  

не постапува по извршното и конечно решение на државниот рударски инспектор и 
државниот инспектор за електрика во рударството; 
го попречува инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор и не му ја стави 
на увид потребната документација за вршење на тој надзор. 
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Четврт пример: во член 122, став 1, алинеја 2, ако депонира штетни, радиоактивни и 
други опасни и отпадни материи во напуштените рударски објекти во кои се вршеле 
геолошки истражувања глобата е 2.500 евра, а за истиот прекршок во член 123, став 1, 
алинеја 15, предвидена е глоба од 50.000 до 250.000 евра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЛЕНОВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДЛАГААТ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА 
(измените се со болдирани букви) 

 
 

Член 3 
Дефиниции 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: 
1. Минерални суровини се сите органски и неоргански минерални материи кои се 

наоѓаат во цврста, течна или гасовита состојба; 
2. Рудни резерви се утврдени количини на одделна минерална материја од 

наоѓалиштето утврдени со елаборатот за извршените детални геолошки 
истражувања; 

3. Геолошки истражувања се збир на методи и техники со цел добивање на 
информации со кои се дефинира геолошката градба на одреден простор од 
Земјата; 

4. Основните геолошки истражувања се геолошки истражувања кои се вршат со цел 
да се добијат основни податоци за геолошката градба на просторот на Земјата; 

5. Детални геолошки истражувања се геолошки истражувања со кои се добиваат 
целосни податоци и детално се утврдуваат рудните резерви на минералните 
суровини на определен простор на земјата; 

6. Експлоатација на минералните суровини е активност на добивање, односно 
ослободување на минералните суровини од нивната природна состојба 
вклучувајќи ги подготвителните, придружните и последователните активности 
поврзани со добивањето на минералните суровини; 

7. Подземна експлоатација е активност на изведување на рударски работи на 
подготовка, разработка, отворање, откопување, транспорт, извоз и проветрување 
на подземните простории со придржување на мерките на безбедност и здравје при 
работа и мерките за заштита на животната средина; 

8. Површинска експлоатација е активност на изведба на рударскиработи на 
подготовка, отворање, откопување,транспорт, одлагање, одводнувањеи 
рекултивација на површината на земјата со придржување на мерките 
набезбедност и здравје при работа и мерките за заштита на животната средина. 
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9.  
 

32. Третман на минерални суриоовини е механички, физички, биолошки, 
термален или хемиски процес или комбинација од процеси што се извршуваат 
со минералните суровини, во насока на експлоатација минерали, вклучувајќи 
процеси на промена на големината, класификација, одделување и топење, како 
и повторна обработка на претходно фрлен отпад, но не вклучувајќи ги процесот 
на топење и термалнопроизводствените процеси (кои не претставуваат печење 
на варовник) и металуршките процеси. 

33.  
 

42. Јавност е едно или повеќе правни или физички лица, граѓани и нивни 
регистрирани организации и здруженија. 

 
 
 
 
 

Член10 
Концесија за детални геолошки истражувања 

(1) Право за вршење на детални геолошки истражувања се стекнува со добивање на 
концесија за детални геолошки истражувања. 

(2) Концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини доделува 
Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: концедент). 

(3) Право за добивање на концесија за детални геолошки истражувања има секое правно 
лице, вклучувајќи ги и странските правни лица со подружница запишана во 
Централниот регистар на Република Македонија, а кои ги исполнуваат условите 
пропишани со овој и друг закон. 

(4)  
(5) Концесија за детални геолошки истражувања се доделува врз основа на јавен повик 

со електронска аукција под услови и на начин утврден со овој закон и  Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство. 

(6) Во случај кога барањето за добивање на концесија за детални геолошки истражувања 
го поднесуваат јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва основани 
од Република Македонија и друштвата врз кои државата има директно или индиректно 
влијание преку сопственоста над нив, односно ако поседува поголем дел од капиталот 
на друштвото, има мнозинство гласови на акционерите/содружниците и доколку 
именува повеќе од половина од членовите на управниот или надзорниот одбор, 
односно органите на управување на друштвото, другите правни лица кои вршат јавни 
овластувања во делот на вршењето на јавните овластувања, концесијата за детални 
геолошки истражувања им се доделува врз основа на барање, без спроведување на 
постапка за доделување на концесија по пат на јавен повик. 

(7) За минералните суровини од член 4 став (2) алинеа 1 на овој закон, Владата дава 
претходна согласност по однос на поднесената иницијатива за детални геолошки 
истражувања. 

 
Член 11 

          Простор за вршење на детални геолошки истражувања 
(1) Со концесијата за детални геолошки истражувања, концедентот на концесионерот 
му отстапува простор за вршење на детални геолошки истражувања, дефиниран со 
координати нанесени на топографската карта во размер 1 : 25 000. 
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(2) Просторот на кој се доделува концесијата за детални геолошки истражувања 
зависи од видот на минералната суровина, и тоа: 

- до 30 км2 за енергетските минерални суровини; 
- до 30 км2 за металичните минерални суровини; 
- до 30 км2  за техногените минерални суровини; 
- до 2 км2 за неметалични минерални суровини; 
- до 5 км2 за архитектонско-украсен камен;и 
- до 2 км2 за минерални, термоминерални, термални води и минерални води 
и гас CO2. 

(3) Концесијата од ставот (1) на овој член се доделува на земјиште кое е во 
сопственост на Република Македонија,  како и на земјиште кое е во сопственост на други 
правни и физички лица. 
(4) Пред отпочнување со вршење детални геолошки истражувања на минералните 
суровини од член 4 став (2) алинеи 4 и 5 на овој закон за земјиштето кое се наоѓа на 
просторот на кој е доделена концесија за детални геолошки истражувања, за земјиштето 
кое во сопственост на правни или физички лица потребно е добивање на согласност 
заради спроведување на активностите на деталните геолошки истражувања. 
(5) Во случај кога се работи за земјиште сопственост на Република Македонија без 
утврдено право на користење, закуп или плодоуживање не е потребно добивање на 
согласност заради спроведување на активностите на деталните геолошки истражувања. 
(6) Во случај кога се работи за земјоделско земјиште или пасиште во сопственост 
на Република Македонија кое е доделено под закуп, концесија или плодоуживање, 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
земјоделството, шумарството и водостопанството е должен да изврши пренамена 
на земјиштето и да го раскине договорот за закуп, концесија или плодоуживање, а 
пред отпочнување со вршење на деталните геолошки истражувања.  – преработка  
(7) Концесионерот кој ќе врши детални геолошки истражувања е должен да изврши 
обештетување на дотогашниот закупец, концесионер или плодоуживател на 
земјоделското земјиште или пасиште, како и на правното и физичкото лице сопсвеник на 
земјиштето. 
(8)  Согласноста од став (4) на овој член се потврдува со давање писмена изјава пред 
нотар и истата не може да биде повлечена пред истекот на концесијата односно со 
доставување на договор за регуирањена меѓусебните односи помеѓу физичкото или 
правното лице и концесионерот. 
(9) Согласноста од став (4) на овој член и писмената изјава  односно договорот од 
став (8) на овој член се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на минералните суровини, а пред отпочнување на деталните 
геолошки истражувања. 
(10) Со недоставувањето на согласноста од став (4) на овој член и писмената изјава 
односно договорот од став (8) до органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на минералните суровини пред отпочнување на деталните геолошки 
истражувања се смета дека не е отпочнато со вршење на деталните геолошки 
истражувања.  
(11) Детални геолошки истражувања на техногени минерални суровини може да се 
вршат и на простор на кој е доделена концесија за експлоатација, само доколку не  се 
нарушува експлоатацијата на минерални суровини за кои е доделена концесија за 
експлоатација. 

 
Член 13 

Иницијатива за доделување на концесија за детални геолошки истражувања 
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(1) Постапката за доделување концесија за детални геолошки истражувања започнува со 
поднесување на иницијатива до органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на минералните суровини. 

(2) Право да поднесе иницијатива за вршење на детални геолошки истражувања има 
секое правно лице, вклучувајки ги и странските правни лица со подружница запишана 
во Централниот регистар на Република Македонија, при што е должно да приложи: 
- образложение и основни податоци за подносителот на иницијативата; 
- предложен период на кој би се доделила концесијата; 
- простор на кој би се вршеле деталните геолошки истражувања вцртан на 

топографска карта во мерка 1:25000 со нанесени координати, 
-  

 
(3) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

минералните суровини во рок од осум дена сметано од денот на приемот на 
иницијативата од ставот (2) на овој член со решение ќе ја одбие истата, ако: 
- барателот не ја приложи документацијата од ставот (2) на овој член,  
- на просторот за кој е поднесена иницијатива за вршење на детални геолошки 

истражувања е веќе доделена дозвола за детални геолошки истражувања или 
концесија за детални геолошки истражувања или експлоатација на минерални 
суровини, и  

- доколку со студијата оценка на влијанието и режимот на минералните, 
термоминералните, термалните води и минералните води и гасот CO2 се утврди 
дека има влијание на билансот и режимот на водите врз веќе доделени концесии 
за експлоатација. 

- „ јавниот интерес ја исклучува експлоатацијата на минералната суровина на 
локацијата на бараниот простор за концесија“ 

(4) Студијата за оценка на влијанието и режимот на минералните, термоминералните, 
термалните води и минералните води и гасот CO2 од ставот (2) алинеа 5 од овој член  
особено содржи податоци за геолошката градба и хидрогеолошките кареактеристики и 
параметри на водоносните средини.  

(5) Содржината и начинот на изработка на студијата за оценка на влијанието и режимот 
на минералните, термоминералните, термалните води и минералните води и гасот 
CO2од ставот (2) алинеа 5 од овој член ја пропишува министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини. 

(6) Против решението од ставот (3) на овој член во рок од 15 дена може да се поднесе 
жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 

 
Член 14 

 
Член 13 

Иницијатива за доделување концесија за детални геолошки истражувања 
 

Постапката за доделување концесија за детални геолошки истражувања започнува 
со поднесување на иницијатива до органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на минералните суровини. 
Право да поднесе иницијатива за вршење на детални геолошки истражувања има 
секое правно лице, вклучувајќи ги и странските правни лица со подружница 
запишана во Централниот регистар на Република Македонија, при што е должно 
да приложи: 
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образложение и основни податоци за подносителот на иницијативата; 
предложен период на кој би се доделила концесијата; 
простор на кој би се вршеле деталните геолошки истражувања вцртан на 
топографска карта во мерка 1:25000 со нанесени координати. 
Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини во рок од осум дена сметано од денот на приемот на 
иницијативата од ставот (2) на овој член со решение ќе ја одбие истата, ако: 
барателот не ја приложи документацијата од ставот 2 на овој член; 
на просторот за кој е поднесена иницијатива за вршење на детални геолошки 
истражувања е веќе доделена дозвола за детални геолошки истражувања или 
концесија за детални геолошки истражувања или експлоатација на минерални 
суровини и  
доколку со студијата оценка на влијанието и режимот на минералните, 
термоминералните, термалните води и минералните води и гасот CO2 се утврди 
дека има влијание на билансот и режимот на водите врз веќе доделени концесии 
за експлоатација. 
Студијата за оценка на влијанието и режимот на минералните, термоминералните, 
термалните води, минералните води и гасот CO2 од став 2,алинеја 5 од овој член 
особено содржи податоци за геолошката градба и хидрогеолошките 
кареактеристики и параметри на водоносните средини.  
Содржината и начинот на изработка на студијата за оценка на влијанието и 
режимот на минералните, термоминералните, термалните води и минералните 
води и гасот CO2од став 2,алинеја 5 од овој член ја пропишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини. 
Против решението од став3 на овој член, во рок од 15 дена може да се поднесе 
жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 

 
 

Член 18 
Обврски на имателот на концесијата за вршење на детални геолошки 

истражувања 
(1) Концесионерот во рок од 15 дена пред започнувањето на деталните геолошки 

истражувања до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини, а најкасно во рок од една година сметано од денот 
на склучување на договорот за концесија мора да достави ревидиран проект за 
детални геолошки истражувања. 

(2) Имателот на концесија за детални геолошки истражувања при вршењето на детални 
геолошки истражувања е должен: 
- работите да ги изведува согласно со проектот за вршење на детални геолошки 

истражувања, стандардите и техничките нормативи со кои е регулирано 
изведувањето на такви работи; 

- да ги спроведува мерките за безбедност при работа согласно со овој и друг закон; 
- навремено да презема мерки за безбедност на граѓаните, нивниот имот, 

сообраќајот и соседните објекти; 
- на свој товар да спроведува мерки за заштита на животната средина; 
- да изврши рекултивација на земјиштето на кое што се вршени деталните геолошки 

истражувања; 
- до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

минералните суровини најмалку еднаш годишно да доставува извештај за 
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извршените детални геолошки истражувања согласно со динамиката утврдена во 
договорот за концесија за вршење на детални геолошки истражувања; 

- во рок од 120 дена по истекот на концесијата за детални геолошки истражувања до 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини да достави елаборат од извршените детални геолошки 
истражувања, и 

- да ги надомести евентуално настанатите штети причинети со вршењето на 
деталните геолошките истражувања  на сопствениците односно корисниците на 
земјоделското земјиште. 

 
(3) Имателот на концесија е должен на просторот за деталните геолошки истражувања да 

има: 
- проект за вршење на детални геолошки истражувања; 
- книга во која се водат извршените истражни работи за деталните геолошки 

истражувања; 
- елаборат за уредување на објектите со мерки за заштита при работа и 
- решение за назначување на одговорно лице кое поседува лиценца за 

изведување на работите при вршење на детални геолошки истражувања. 
(4) Формата, содржината и начинот на водењето на книгата од ставот (3) алинеа 2 на овој 

член ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на минералните суровини. 

 
  Член 25 

Дозвола за детални геолошки истражувања 
(1) Заради доистражување на минералните суровини за потребите на проширување на 

концесијата за експлоатација на определен простор кој се граничи со просторот на кој 
е доделена концесијата за експлоатација на минерални суровини и е во функција на 
рационална и одржлива експлоатација на минералните суровини се издава дозвола 
за детални геолошки истражувања. 

(2) Дозволата од став (1) на овој член се издава за период од: 
- шест години за енергетски минерални суровини; 
- шест години за металични минерални суровини; 

- две години за техногени минерални суровини; 
- две години за неметалични минерални суровини; 
- две години за архитектонско-украсниот камен, и 
- две години за минерални, термоминерални, термални води и минерални 

води и гас CO2. 
(3) Дозволата за вршење на детални геолошки истражувања од ставот (1) на овој член ја 

издава органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини, доколку на просторот за кој е доделена концесијата за 
експлоатација се исцрпени односно експлоатирани најмалку две третини од 
постојните утврдени резерви на минерални суровини. 

(4) Дозволата од ставот (1) на овој член се издава за ист вид на минерални суровини за 
кои и е доделена концесијата за експлоатација. 

(5) Просторот на кој се издава дозволата од ставот (1) на овој член не може да биде 
поголем од една третина од просторот на постојната концесија за експлоатација на 
минерални суровини, освен за експлоатацијата на минералните суровини од членот 3 
став (2) алинеи 1 и 2 на овој закон каде што просторот за доистражување не може да 
биде поголем од две третини од просторот на постојната концесија. 
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(6) Дозволата од став (1) на овој член може да е издава повеќекратно, имајќи го во 
предвид просторот на кој е доделена постојната концесија за експлоатација, се до 
исполнување на големината на просторот од став (5) на овој член. 

(7) Дозволата од ставот (1) на овој член се издава само на лицата кои имаат веќе 
доделена концесија за експлоатација, и им е издадена дозвола за експлоатација на 
минерални суровини. 

(8) Доистражување на минералните суровини не се врши на песок и чакал кои не се 
наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и 
акумулации), сите видови на глини и собирниот кварц. 

 
 

Член 29 
Одземање на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања 

(1) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на минералните суровини со решение ќе ја одземе дозволата за 
вршење на деталните геолошки истражувања, освен во случај на виша сила, ако: 
- имателот на дозволата за вршење на детални геолошки истражувања не се 

придржува на одредбите од членот 28 став (1) на овој закон; 
- имателот на дозволата за вршење на деталните геолошки истражувања не 

започне со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од  90 дена, 
сметано од денот на добивањето на дозволата; 

-  
- имателот на дозволата за вршење на деталните геолошки истражувања не 

постапува по решение на државниот инспектор за техничка инспекција во случаите 
кога имателот на дозволата не се придржува на одредбите од членот 28 став (1) 
на овој закон, и 

- со истражните работи вади поголеми количини на минерални суровини од 
предвидените во дозволата за вршење на деталните геолошки истражувања. 

(2) Против решението од ставот (1) на овој член во рок од 15 дена може да се поднесе 
жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 

 
Член 31 

Геолошка документација за вршење на детални геолошки истражувања 
(1) Геолошка документација за вршење на детални геолошки истражувања, во смисла на 

овој закон е: 
- проект за вршење на детални геолошки истражувања, и 
- елаборат за извршените детални геолошки истражувања.  
- елаборат за прекатегоризација на рудните резерви. 

(2) Проектот и елаборатот за извршените детални геолошки истражувања и елаборат за 
прекатегоризација на рудните резерви од ставот (1) на овој член подлежат на 
стручна оцена (ревизија). 

(3) Содржината и начинот на изработка на геолошката документација од ставот (1) на 
овој член ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на минералните суровини. 

 
 
 

                  Член 34 
Стручна оцена (ревизија) на геолошка документација  
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(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  се врши стручна оцена 
(ревизија). 

(2) Геолошката документација од член 30 и 31 од овој закон подлежи на стручна оцена 
(ревизија). 

(3) Стручната оцена (ревизија) на геолошката документација од ставот (1) на овој член ја 
врши правно лице заверено во Централен регистар кое има овластување за 
изработка на геолошки елаборати.  

(4) За членови на комисијата од став (3) на овој член  може да бидат именувани лица кои 
поседуваат лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор 
на геолошки истражувања. 

(5)  
 
 
 

 
Член 35 

Ревизиски извештај и ревизиска клаузула 
(1) За извршената стручна оцена (ревизија), правно лице кое ја извршило ревизијата  од 

членот 34 став (3) на овој закон, издава ревизиска клаузула и изготвува ревизиски 
извештај, со кој потврдува дека геолошката документација е изработена согласно со 
овој и друг закон. 

(2)  
(3) Начинот на вршење на стручната оцена (ревизија) на геолошката документација ги 

пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на минералните суровини. 

(4) Ако стручната оцена (ревизија) на одделни делови од проектот ја извршиле повеќе 
лица, во ревизиската клаузула мора да биде наведено одделно кое лице над кој дел 
од геолошката докуметација ја извршиле стручната оцена (ревизија). 

 
Член 36 

Концесија за експлоатација на минерални суровини 
(1) Право за вршење на експлоатација на минерални суровини се стекнува со добивање 

на концесија за експлоатација на минерални суровини. 
(2) Концесија за експлоатација на минерални суровини доделува Владата на Република 

Македонија (во натамошниот текст: концедент). 
(3) Право за добивање на концесија за експлоатација има секое правно лице, вклучувајќи 

ги и странските правни лица со подружница запишана во Централниот регистар на 
Република Македонија, а кои ги исполнуваат условите пропишани со овој и друг закон. 

(4)  
 

 
Член 38 

Простор за експлоатација на минерални суровини 
(1) Концесија за експлоатација на минерални суровини се доделува на определен 

простор дефиниран со координати нанесени на топографската карта во размер 
1:25000, а кој е определен врз основа на елаборатот за извршените детални геолошки 
истражувања. 
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(2) Просторот на концесијата за експлоатација од став (1) на овој член не може да 
изнесува повеќе од: 
- 20 км2 за енергетски минерални суровини суровини; 
- 20 км2 за металични минерални суровини,; 
- 15 км2 техногени минерални суровини; 
- 0,5 км2 за неметални минерални суровини; 
- 1 км2 за архитектонско-украсен камен; 
- 2 км2 за минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас CO2, 

и  
- 0,5 км2 за песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на 

површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), сите видови на глини и 
собирен кварц. 

(3) Концесијата за екплоатација на енеретските, металични и техногени минерални 
суровини се доделува на земјиште кое е во сопственост на Република Македонија, 
и/или на земјиште во сопственост на правни и физички лица за кое барателот за 
доделување на концесија за експлоатација поведува постапка за експропријација под 
услови и на начин утврдени со Законот за експропријација. 

(4) Концесијата за екплоатација на неметалични минерални суровини, архитектонско-
украсен камен,  песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на 
површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), сите видови на глини и 
собирен кварц и минерални, термоминерални и термални води се доделува на 
земјиште кое е во сопственост на Република Македонија, и/или на земјиште во 
сопственост на барателот на концесијата за експлоатација. 

(5) За земјиштето кое во сопственост на Република Македонија на кое е доделена 
концесија за екплоатација, концесионерот е должен да поднесе барање за 
прибележување на право на користење во катастарот на недвижности. 

(6) Експлоатација на минерални суровини се врши на определен простор (во 
натамошниот текст: експлоатационо поле), дефиниран со главниот или 
дополнителниот рударски проект за експлоатација на минерални суровини. 

(7) Доколку низ концесискиот простор поминуваат инфраструктурни објекти (пат, 
далновод и друго), концесионерот не смее да ги уништува и загрозува истите и е 
должен да го овозможи нивното користење од страна на други лица. 

 
Член 39 

Период на важност на концесијата 
(1) Концесијата за експлоатација на минерални суровини се доделува за период до 30 

години, а во зависност од утврдените рудни резерви на минерални суровини дадени 
во елаборатот од извршените геолошки истражувања, со можност за продолжување 
за период од триесет години. 

(2) За продолжување на периодот на кој е доделена концесијата за експлоатација, 
концесионерот е должен да поднесе барање за продолжување на концесијата во рок 
од две години пред истекот на рокот за кој е доделена постојната концесија за 
експлоатција. 

(3) Кон барањето од став (2) на овој член, концесионерот треба да приложи студија за 
оправданост на концесијата и елаборат од извршените детални геолошки 
истражувања за состојбата со резервите на минералните суровини заедно со 
извршена стручна оцена (ревизија) на просторот на кој е доделена постојната 
концесија за експлоатација. 

(4) По доставување на барањето од став (2) на овој член, органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини во рок од 15 
дена врши увид на лице место и составува записник од извршениот увид. 
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(5) На увидот од став (4) на овој член присуствува и лице овластено од барателот, кој го 
потпишува записникот. 

(6) Доколку врз основа на извршениот увид на лице место и  оценката на студијата за 
оправданост на концесијата и елаборатот од извршените детални геолошки 
истражувања за состојбата со резервите на минералните суровини заедно со 
извршена стручна оцена (ревизија) на просторот на кој е доделена постојната 
концесија за експлоатација, органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на минералните суровини утврди дека не постојат услови за 
продолжување на концесијата, министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини 
донесува решение за одбивање на барањето за продолжување на концесијата за 
експлоатација. 

(7) Против решението од ставот (6) на овој член во рок од 15 дена може да се поднесе 
жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 

(8) Доколку врз основа на извршениот увид на лице место, оценката на студијата за 
оправданост на концесијата и елаборатот од извршените детални геолошки 
истражувања за состојбата со резервите на минералните суровини заедно со 
извршена стручна оцена (ревизија) на просторот на кој е доделена постојната 
концесија за експлоатација, органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на минералните суровини утврди дека постојат услови за 
продолжување на концесијата, министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини е 
должен во рок 15 дена до Владата на Република Македонија да достави предлог за 
продолжување на концесијата за експлоатација. 

(9) Одлуката за продолжување на концесијата за експлоатација се објавува во “Службен 
весник на Република Македонија“. 

(10) По  влегувањето во сила на одлуката од став (9) на овој член, министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини и концесионерот склучуваат анекс кон постојниот 
договор за концесија за експлоатација. 

(11) За минералните суровини песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите 
на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), сите видови на глини и 
собирен кварц концесијата за експлоатација се доделува за период до пет години, со 
можност за продолжување. 

 
Член 43 

Доделување на концесија за експлоатација на песок и чакал кои не се наоѓаат на 
коритата и бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), сите 
видови на глини и собирен кварц  
(1) Концесија за експлоатација на песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и 

бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), сите видови 
на глини и собирен кварц се доделува врз основа на барање на барателот за 
земјиштето на кое се наоѓаат. 

(2) Барањето за концесија за екплоатација од ставот (1) на овој член се поднесува до 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини. 

(3) Кон барањето за добивање од ставот (1) на овој член се приложува: 
- податоци за барателот на концесијата; 
- доказ за решени имотно-правни односи за просторот за за кој с ебара 

концесијата  
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- топографска карта во мерка 1:5.000 со координати на граничните точки на 
локацијата на определен простор; 

- геодетски елаборат за посебни намени со катастарки индикации за просторот 
на кој се бара доделување на концесија за експлоатација, изработен од трговци 
поединци - овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи кои ги 
исполнуваат условите од Законот за катастар на недвижности, и 

- студија за оправданост на концесијата.  
 

(4) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини во рок од осум дена сметано од денот на приемот на барањето 
од став (2) на овој член со решение ќе ја одбие истата, ако: 
- не ја приложи документацијата од ставот (3) на овој член, и 
- на просторот за кој е поднесено барање за доделување на концесија е веќе 

доделена дозвола за детални геолошки истражувања или концесија за детални 
геолошки истражувања или експлоатација на минерални суровини. 

(7) Против решението од ставот (4) на овој член во рок од 15 дена може да се поднесе 
жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 

(8) Доколку органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини не го одбие барањето за доделување на концесија од став (2) 
на овој член, во рок од 15 дена врши увид на лице место и составува записник од 
извршениот увид. 

(9) На увидот од став (5) на овој член присуствува и лице овластено од барателот на 
концесијата за експлоатација, кој го потпишува и записникот од извршениот увид. 

(10) По спроведување на дејствијата од ставовите (6) и (7) на овој член, органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните 
суровини во рок од 15 дена по службена должност бара мислење од органите на 
државната управа надлежни за вршење на работите од областа на заштитата на 
животната средина и просторното планирање, заштитата на културното наследство, 
транспортот и врските, земјоделството, шумарството, водите, како и од други органи 
на државната управа надлежни за вршење на работите од соодветната област. 

(11) Покрај органите од став (8) на овој член, органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на минералните суровини по службена должност 
во рок 15 дена бара мислење и од единицата односно единиците на локалната 
самоуправа на чија територија е поднесено барање за доделување на концесија. 

(12) Органите од ставовите (8) и (9) на овој член се должни своето мислење да го 
дадат во рок од 15 дена, сметано од денот на приемот на барањето. 

(13) Доколку органите на државната управа надлежни за вршење на работите од 
областа на животната средина и просторното планирање, заштитата на културното 
наследство, транспортот и врските, шумарството и водостопанството, земјоделството, 
како и од другите органи на државната управа надлежни за вршење на работите од 
соодветната област нема да дадат мислење во рокот определен во став (10) на овој 
член, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на минералните суровини е должен во рок од пет дена, 
сметано од истекот на рокот утврден во став (10) да ја информира Владата. 

(14) Во случајот од став (11) на овој член Владата ќе го задолжи надлежниот министер 
кој раководи со органот на државаната управа надлежен за вршење на работите од 
соодветната област во рок три дена да достави соодветно мислење. 

(15) Доколку и по истекот на определениот рок од став (12) на овој член, не се достави 
соодветно мислење, се смета дека е дадено позитивно мислење по однос на 
доставеното барање за давање на мислење. 
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(16) По истек на рокот од ставот (13) на овој член, министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните 
суровини е должен во рок од 15 дена до Владата да достави предлог одлука за 
доделување на концесија за експлоатација. 

 
Член 49 

(се брише) 
 
 

Член 51 
Еднострано раскинување  на концесијата за експлоатација на минерални суровини од 
страна концедентот 
(1) Владата еднострано ќе го раскине договорот за концесија за експлоатација во случај  

кога: 
- концесионерот ќе го пренесе предметот на концесија за експлоатација на 

минерални суровини на друг концесионер без согласност на концедентот; 
- кога кај концесионерот ќе настапи состојба на присоединување, спојување и 

поделба без добиена писмена согласност од концедентот;  
- кога ќе се изврши пренос на акции или удели кај концесионерот на кој му е 

доделена концесија за експлоатација кои поединечно или во збир би довеле до 
промена на управувачкиот пакет во друштвото без претходна писмена согласност 
на концедентот на начин утврден со овој закон; 

- концесионерот ќе го издаде предметот на концесија под закуп; 
- концесионерот ќе отпочне со експлоатација на минералните суровини пред да 

добие дозвола за експлоатација; 
- концесионерот не постапил по изречените мерки во постапката на надзор согласно 

со закон; 
- кога концесионерот не поднесе барање за издавање на дозвола за експлоатација 

во рокот од член 54 став (1) на овој закон; 
- концесионерот не започнал со експлоатација на минералните суровини во рок 

определен со член од член 54 став (2) на овој закон, освен во случај на 
настанување на виша сила; 

- концесионерот не ги платил концесиските надоместоци за доделената концесија 
на начин и под услови утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на 
овој закон; 

- концесионеорот не извршил геодетско снимање и не изготвил геодетски елаборат 
со пресметка на откопаните колични на минерални суровини или пак геодетскиот 
елаборат не го доставил до органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на минералните суровини во текот на две години 
послеователно; 

- концесионерот не доставува вистинити податоци за содржината на минералните 
суровини во концентратите односно металите кои се добиваат во процесот на 
нивна преработка; 

- концесионерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една 
година, и 

- концесионерот не се придржувал кон решенијата и мерките во однос на заштитата 
на животната средина утврдени со прописите од областа на животната средина. 
 

(2) Владата на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини, донесува 
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одлука за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерални 
суровини. 

(3) Одлуката за едностран раскин на договорот за концесија се објавува во “Службен 
весник на Република Македонија“. 

(4) Врз основа на одлуката од став (2) на овој член, министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните 
суровини во рок од 15 дена, го известува концесионерот за едностраното раскинување 
на договорот за концесија за експлоатација. 

(5) Против одлуката од ставот (2) на овој член, незадоволната странка може да поведе 
управен спор. 

(6) Поведувањето на управниот спор од став (5) на овој член не го одлага извршувањето 
на одлуката. 

(7) Во случај на едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација од став (1) 
на овој член, концесионерот е должен да ги плати доспеаните концесиски 
надоместоци, како и надоместокот  за користење на просторот.   

 
 
 
 

Член 52 
Еднострано раскинување  на концесијата за експлоатација на минерални суровини 

од страна концесионерот 
(1) Концесионерот може еднострано да го раскине договорот за концесија во случај кога: 

- концедентот не ги извршува обврските кои произлегуваат од договорот; 
- концедентот извршил битна повреда на одредбите од договорот или на 

законите и прописите што се применуваат на договорот, и 
- концесионерот нема економски интерес за понатамошно извршување на 

концесијата за експлоатацијата. 
(2) Во случај на едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација од став (1) 

алинеја 3 на овој член, концесионерот е должен да ги плати доспеаните концесиски 
надоместоци, како и надоместокот за користење на просторот.  

(3) Во случај на едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација од став (1) 
алинеја 3 на овој член, кога е истечена една третина од периодот за кој е доделена 
концесијата за експлоатација, концесионерот е должен да го плати само надоместокот 
за  доспеаните концесиски надоместоци. 

(4) Барање за едностран раскин на договорот за концесијата се поднесува до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните 
суровини. 

(5) Владата на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини, донесува 
одлука за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерални 
суровини од страна на концесионерот или одлука за одивање на барањето за 
едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини 
од страна на концесионерот. 

(6) Одлуката за едностран раскин на договорот за концесија од страна на концесионерот 
се објавува во “Службен весник на Република Македонија“. 

(7) Врз основа на одлуката од став (5) на овој член, министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните 
суровини во рок од 15 дена, го известува концесионерот за едностраното раскинување 
на договорот за концесија за експлоатација. 
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(8) Против одлуката од ставот (6) на овој член, незадоволната странка може да поведе 
управен спор. 

(9) Поведувањето на управниот спор од став (8) на овој член не го одлага извршувањето 
на одлуката. 

 
Нов член  
Член 53 -а 

Обврска за одржување на реки и речни корита 
 
(14) Концесионерите на кој им е доделена концесија за експлоатација на минералните 

суровини песок и чакал и на кои им е издадена дозвола за експлоатација се должни да 
вршат заштита и подобрување на режимот на водите од коритата и бреговите на 
површинските водни тела (водотеците, езерата и акумулациите). 

(15) Концесионерите од став (1) на овој член се должни да вршат заштита и 
подобрување на режимот на водите од коритата и бреговите на површинските водни 
тела кои се наоѓаат на подрачјето на дејствување на водостопанството. 

(16) Во функција на заштита и подобрување на режимот на водите од коритата и 
бреговите на површинските водни тела концесионерите од став (1) на овој член може 
да вадат песок и чакал и за тоа се должни да плаќаат надоместок за ископаните 
количини на песок, чакал и камен согласно Тарифникот во кој се утврдува висината на 
надоместоците за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за 
експлоатација на минерални суровини. 

(17) Доколку на подрачјето на дејствување на водостопанството се доделени повеќе 
концесии  за експлоатација на минералните суровини песок и чакал, обврската за 
заштита и подобрување на режимот на водите од коритата и бреговите на 
површинските водни тела, како и правото да вадење за песок, чакал и глина 
сразмерно се распределува на големината на просторот на експлоатационото поле 
утврден во дозволата за експлоатација издадена на концесионерот. 

(18) Водостопанството  на чие подрачје на дејствување се доделени концесиите од 
став (1) на овој член во периодот од 01 до 31 јануари во тековната година издава 
Решение со кое го утврудва просторот односно делницата за заштита и подобрување 
на режимот на водите од коритата и бреговите на површинските водни тела кои секој 
концесионер е должен да го извршува. 

(19) На барање на концесионерот во Решението може да се предвиди и право за 
вадење на песок, чакал и глина од коритата и бреговите на површинските водни тела 
во согласност со став (4) од овој член. 

(20) Пред издавање на Решението од став (6) на овој член, водостопанството  на чие 
подрачје се бара издавање на правото за вадење на песок, чакал и глина од коритата 
и бреговите на површинските водни тела мора да добие позитивно мислење од 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини и животната средина и просторното планирање. 

(21) Доколку органите на државната управа од став (7) на овој член не достават 
мислење во рок од петнаесет дена, се смета дека е дадено позитивно мислење. 

(22) Пред отпочнување со активностите за вадење на песок и чакал од коритата и 
бреговите на површинските водни тела, концесионерот е должен да достави проект за 
регулација, заштита и подобрување на режимот на води. 

(23) Содржината на проектот од став (8) на овој член ја пропишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за животната средина и 
просторното планирање. 

(24) Активностите кои ги извршува концесионерот и се сврзани со вадење на песок и 
чакал од коритата и бреговите на површинските водни тела не се сметаат за 
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експлоатација на минерални суровини согласно одредбите од овој закон, освен во 
однос на плаќање на надоместокот утврден во став (3) на овој член. 

(25) Надзор над активностите за вадење на песок и чакал од коритата и бреговите на 
површинските водни тела врши надлежниот водостопански инспектор. 

(26) Доколку на подрачјето на дејствување на водостопанството не се 
доделени  концесии  за експлоатација на минералните суровини песок и чакал, 
обврската за заштита и подобрување на режимот на водите од коритата и бреговите 
на површинските водни тела, како и правото да вадење за песок и чакал, обврската и 
правото се пренесува на најблискиот концесионер кој се наоѓа во соседното 
подрачјето на дејствување на водостопанството.) 

 
 

Член 54 
Рок за поднесување на барање за издавање на дозвола за експлоатација и рок за 

отпочнување со експлоатација  
 

(1) По склучување на договорот за концесија за експлоатација,  концесионерот  е должен 
да поднесе барање за издавање на дозвола за експлоатација во рок од: 
- четири години за енергетски и металични минерални суровини; 
- две години за техногени минерални суровини, неметални минерални суровини, 

архитектонско-украсен камен и минерални, термоминерални и термални води, и 
- две години за песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на 

површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), сите видови на глини и 
собирен кварц. 

(1) По издавањето на дозволата за експлоатација, концесионерот е должен да оточне со 
експлоатација на минералните суровини во рок од: 

- три години за енергетски и металични минерални суровини; 
- една година за техногени минерални суровини, неметални минерални суровини, 

архитектонско-украсен камен и минерални, термоминерални и термални води, и  
- шест месеци за песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на 

површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), сите видови на глини и 
собирен кварц. 
 

Член 62 
Стручна подготовка 

(1) Лицата кои вршат работи на изведување на рударски работи, односно експлоатација 
на минерални суровини, покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги 
исполнуваат и посебните услови за стручната подготовка и оспособеност за вршење 
на одделни работи од став (2) на овој член. 

(2) Работа на одделни работни места во правното или физичкото лице кое врши 
изведување на рударски работи односно експлоатација на минерални суровини, може 
да ја вршат лица кои ги исполнуваат и следниве услови, и тоа за: 
- раководител на рудник со површинска експлоатација или одреден негов дел, 

рударски факултет насока површинска експлоатација или општа насока и најмалку 
три години работно искуство во струката; 

- раководител на рудник со подземна експлоатација или одреден негов дел, 
рударски факултет насока подземна експлоатација или општа насока и најмалку 
пет години работно искуство во струката; 

- раководител на објектите за преработка на минерални суровини, рударски 
факултет насока преработка на минерални суровини (ги опфаќа досегашните 
насоки: “подготовка на минерални суровини“, како и “минерална технологија или 
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преработка на минерални суровини“) или општа насока и најмалку три години 
работно искуство во струката; 

- раководител на електромашинска, односно машинска служба или градежна 
служба, кој врши работи за потребите на правното или физичкото лице кое врши 
експлоатација на минерални суровини соодветен факултет и најмалку две години 
работно искуство во струката; 

- работоводител во јама и објектите за експлоатација и преработка на минерални 
суровини средно техничко училиште, рударска насока и најмалку три години 
работно искуство на работа на такви или слични објекти; 

- раководител на служба за техничка сигурност и заштита при работа рударски 
факултет или факултет за заштита при работа и работно искуство од две години 
во јама или површински коп; 

- надзорник во јама средно техничко училиште, рударска или геолошка насока и 
најмалку две години работно искуство во струката; 

- ракувач со рударско техничка опрема средно             ; 
- надзорник на површинскиот коп, објектите за преработка на минерални суровини 

средно техничко училиште од рударска струка, 
- работи на самостоен јамски мерач, односно мерач на површинските копови 

средно техничко училиште, геодетска насока и најмалку две години работно 
искуство во струката. 

(3) За изведување на рударските работи, концесионерот е должен да организира 
спроведување на обука на работниците за стручно оспособување за самостојно и 
безбедно вршење на своите работи, 

(4) Работи на минирање можат да вршат лица кои се стручно оспособени за такви 
работи и кои ги исполнуваат условите пропишани со Законот за заштита од 
експлозивни материи.  

(5) Заради обучување, а по одобрение на раководителот на рудникот, работниците кои 
се обучуваат можат да вршат работа на минирања под постојан надзор на палителот 
на мини. 

 
Член 64 

Геодетско снимање и рударски мерења 
(1) Заради правилна експлоатацијата на минерални суровини, концесионерот е должен 

да врши геодетско снимање. 
(2) Концесионерот кој врши експлоатација на минералните суровини е должен еднаш 

годишно во периодот од 15 септември до 15 декември во тековната година да изврши 
геодетско снимање и да изготви геодетски елаборат со пресметка на откопаните 
количини на минерални суровини, во кој прецизно ќе се дефинираат количините на 
откопната количина на минерални суровини и периодот во кој тоа е извршено, а 
најдоцна до 31 јануари во тековната година за претходната година геодетскиот 
елаборат да го достави до органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на минералните суровини.  

(3) Примерок од геодетскиот елаборат од став (2) на овој член, концесионерот е должен 
да достави до Државниот инспекторат за техничка инспекција. 

(4) Геодетското снимање од став (2) на овој член го вршат  трговци поединци - овластени 
геодети и трговски друштва за геодетски работи кои ги исполнуваат условите од 
Законот за катастар на недвижности. 

(5) Субјектите кои вршат експлоатација на минерални,  термоминерални и термални 
води, како и сите видови на гасови,  како и собирниот кварц, „архитектонско – 
украсен камен, со мало искористувањето на минералната суровина во 
комерцијални блокови и томболони, подземната експлоатација со методи на 
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подетажно зарушување на откопаниот простор, јаглените и песоците" немаат 
обврска да вршат геодетско снимање на начин и под услови определени со овој член. 

(6) Заради правилно вршење на деталните геолошки истражувања со рударски работи и 
експлоатација на минерални суровини, во зависност од видот на минерални суровини 
кои се предмет на експлоатација, концесионерот е должен да врши рударски мерења 
и да изготвува рударски планови. 

(7) Видот, содржината и начинот на изготвување и чување на рударските планови ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на минералните суровини. 

 
 

Член 65 
Обврски за известување за експлоатирани количини на минерални суровини 

(1) Концесионерите кои вршат експлоатација на минерални суровини се должни еднаш 
годишно во периодот од  1 до 31 јануари во тековната година за претходната година  
до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини да достават податоци и пресметка за експлоатираните 
количини на минерални суровини во тековната година. 

(2) Начинот на доставување и содржината на пресметка на експлоатираните колчини од 
став (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини. 

(3)  
(4) Содржината и начинот на доставување на податоците од став (3) на овој член ги 

пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на минералните суровини. 
 

 
Член 68 

Техничкиот преглед на рударскиот објект 
(1)  
(2) Технички преглед на изведените рударски објекти се врши според главниот или 

дополнителниот рударски проект и тоа на главните рударски простории за отворање и 
разработка на лежиштето (извозни окна, нископи, вентилациони окна, коси рампи, 
поткопи, транспортни ходници и централни рудни сипки) и за помошните рударски 
простории (машински и електро простории, црпни станици, магацини, работилници, 
складишта на експлозиви и ускопи за минување), по барање на концесионерот, од 
комисија формирана од министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини. Во 
комисијата за технички преглед не може да учествува лице кое е вработено кај 
концесионерот или субјектот што го изготвил рударскиот проект врз основа на кој се 
изведува рударскиот објект, или изведувачот на работите на рударскиот објект, како и 
лице кое вршело стручен надзор над изведбата на рударскиот објект. 

(3) Начинот на вршење на техничкиот преглед од ставот (2) на овој член, како и висината 
на трошоците за вршење на техничкиот преглед во зависност од сложеноста на 
работите ги пропишува Владата. 

(4) Трошоците од ставот (3) на овој член треба да се соодветни на објективно сторените 
трошоци, а се на товар на концесионерот. 

(5) На членовите на комисијата од ставот (2) на овој член кои се од редовите на 
надворешните членови -експерти и кои не се вработени во органите на државната 
управа им следува надоместок, чија висина ја определува министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
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минералните суровини во зависност од реално потребните трошоци за работа на 
членовите на комисијата. 

(6) За извршениот технички преглед комисијата изготвува извештај за технички преглед. 
(7) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на минералните суровини издава решение за употреба на рударскиот објект 
во рок од 15 дена од доставувањето на извештајот за  техничкиот преглед. 

(8) Решение за употреба на рударски објекти може да се издава и сукцесивно. 
(9) Против решението од ставот (7) на овој член во рок од  15 дена може да се поднесе 

жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 

 
 
 
 
 
 

Член 71 
Стручна оцена (ревизија) на рударските проекти  

(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 рударството и другите научни и технички 
дисциплини над изработените рударски проекти  се врши стручна оцена (ревизија). 

(2) Стручната оцена (ревизија) на рударските проекти ја врши “правно лице заверено 
во централниот регистер кое има овластување за изработка , надзор, 
изведување и ревидирање на рударска документација“. 

(3)  
(4) Начинот на работа на комисијата од став (2) на овој член ја пропишува министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини. 

 
Член 72 

Ревизиски извештај и ревизиска клаузула 
(1) За извршената стручна оцена (ревизија), правно лице заверено во Централен 

регистар кое има овлкастување за изработка, надзор,изведување и ревидирање на 
рудасрка докуметациај од членот 70 став (2) на овој закон, издава ревизиска клаузула 
и изготвува ревизиски извештај, со кој потврдува дека рударскиот проект е изработен 
согласно со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон. 

(2)  
(3) Начинот на вршење на стручната оцена (ревизија) на рударските проекти ги 

пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на минералните суровини. 

(4) Ако стручната оцена (ревизија) на одделни делови од проектот ја извршиле повеќе 
лица, во ревизиската клаузула мора да биде наведено одделно кои лица над кои 
делови од рударскиот проект ја извршиле стручната оцена (ревизија). 

 
 Член 73  

Субјекти за изработка на рударски проекти 
(1) Изработка на рударски проекти за површинска експлоатација можат да вршат правни 

лица кои се запишани во Централниот регистар, вклучувајќи ги и странските правни 
лица со подружница запишана во Централниот регистар на Република Македонија и 
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кои поседуваат овластување за изработка на рударски проекти за површинска 
експлоатација. 

(2) За добивање на овластувањето од став (1) на овој член, правните лица кои се 
запишани во Централниот регистар, вклучувајќи ги и странските правни лица со 
подружница запишана во Централниот регистар на Република Македонија мора да 
имаат вработено најмалку две лица во редовен работен однос кои поседуваат 
лиценца за изработка на рударски проекти за површинска експлоатација.  

(3) Изработка на рударски проекти за подземна експлоатација можат да вршат правни 
лица кои се запишани во Централниот регистар, вклучувајќи ги и странските правни 
лица со подружница запишана во Централниот регистар на Република Македонија и 
кои поседуваат овластување за изработка на рударски проекти за подземна 
експлоатација. 

(4) За добивање на овластувањето од став (3) на овој член, правните лица кои се 
запишани во Централниот регистар, вклучувајќи ги и странските правни лица со 
подружница запишана во Централниот регистар на Република Македонија мора да 
имаат вработено најмалку две лица во редовен работен однос кои поседуваат 
лиценца за изработка на рударски проекти за подземна експлоатација. 

(5) Изработка на рударски проекти за преработка на минерални суровини можат да 
вршат правни лица кои се запишани во Централниот регистар, вклучувајќи ги и 
странските правни лица со подружница запишана во Централниот регистар на 
Република Македонија и кои поседуваат овластување за изработка на рударски 
проекти за преработка на минерални суровини. 

(6) (6) За добивање на овластувањето од став (5) на овој член, правните лица кои се 
запишани во Централниот регистар, вклучувајќи ги и странските правни лица со 
подружница запишана во Централниот регистар на Република Македонија мора 
да имаат вработено најмалку едно лице во редовен работен однос кое поседува 
лиценца за изработка на рударски проекти за преработка на минерални 
суровини. 

(7) Овластувањето „за изработка на рударски проекти за површинска експлоатација" 
за изработка на рударски проекти за површинска експлоатација, овластувањето за 
изработка на рударски проекти за подземна експлоатација и овластувањето за 
изработка на рударски проекти за преработка на минерални суровини го издава 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на минералните суровини. 

(8) За издавањето на овластувањето овластувањето за изработка на рударски проекти за 
подземна експлоатација и овластувањето за изработка на рударски проекти за 
преработка на минерални суровини се плаќа надоместок во висина од стварно 
направените трошоци потребни за негово издавање. 

(9) Доколку кај субјектите на кои им е издадено овластување „за изработка на рударски 
проекти за површинска експлоатација", овластувањето за изработка на рударски 
проекти за подземна експлоатација и овластувањето за изработка на рударски 
проекти за преработка на минерални суровини, по издавањето на овластувањето се 
утврди дека не ги исполнуваат условите за издавање на овластувањето, министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини донесува Решение за престанок на важење на 
овластувањето за изработка на рударски проекти за површинска експлоатација, 
овластувањето за изработка на рударски проекти за подземна експлоатација и 
овластувањето за изработка на рударски проекти за преработка на минерални 
суровини. 
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(10) Лицето кое врши изработка на рударски проекти за површинска експлоатација 
мора да поседува лиценца за изработка на рударски проекти за површинска 
експлоатација. 

(11) За добивање на лиценцата од ставот (8) на овој член лицето кое врши изработка 
на рударски проекти за површинска експлоатација мора да има завршено високо 
образование рударски факултет насока површинска експлоатација  и работен стаж од 
најмалку три години во областа на изработката на рударски проекти. 

(12) Лицето кое врши изработка на рударски проекти за подземна експлоатација мора 
да поседува лиценца за изработка на рударски проекти за подземна експлоатација. 

(13) За добивање на лиценцата од ставот (10) на овој член лицето кое врши изработка 
на рударски проекти за подземна експлоатација мора да има завршено високо 
образование рударски факултет насока подземна  експлоатација  и работен стаж од 
најмалку три години во областа на изработката на рударски проекти. 

(14) Лицето кое врши изработка на рударски проекти за преработка на минерални 
суровини  мора да поседува лиценца за преработка на минерални суровини. 

(15) За добивање на лиценцата од ставот (12) на овој член лицето кое врши изработка 
на рударски проекти за преработка на минерални суровини мора да има завршено 
високо образование рударски факултет насока преработка на минерални суровини (ги 
опфака досегашните насоки: „подготовка на минерални суровини„, како и „минерална 
технологија и преработка на минерални суровини„) и работен стаж од најмалку три 
години во областа на преработка на минерални суровини. 

(16) Покрај условите определени во ставовите (9), (11) и (13) на овој член, лицето 
полага стручен испит според програма пред испитна комисија која ја формира 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на минералните суровини. 

(17) На членовите на комисијата од ставот (14) на овој член кои се од редот на 
надворешните членови - експерти кои не се вработени во органите на државната 
управа им следува надоместок, чија висина ја определува министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини во зависност од реално потребните трошоци за работа на 
членовите на комисијата. 

(18) Лиценцата за изработка на рударски проекти за површинска експлоатација,  
лиценцата за изработка на рударски проекти за подземна експлоатација и лиценцата 
за изработка на рударски проекти за преработка на минерални суровини ја издава 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на минералните суровини. 

(19) За издавање на лиценцата за изработка на рударски проекти за подземна 
експлоатација, лиценцата за изработка на рударски проекти за површинска 
експлоатација и лиценца за изработка на рударски проекти за преработка на 
минерални суровини се плаќа надоместок во висина на стварно направените трошоци 
потребни за нивно издавање. 

(20) Поблиските услови и начинот на добивање и одземање на лиценца за изработка 
на рударски проекти за подземна експлоатација, лиценца за изработка на рударски 
проекти за површинска експлоатација, лиценцата за изработка на рударски проекти за 
преработка на минерални суровини, овластувањето за изработка на рударски проекти, 
содржината на програмата за полагање на стручниот испит, како и формата и 
содржината на лиценците и овластувањето ги пропишува министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини. 

 
Член 75 
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Надоместок за концесија за експлоатација на минерални суровини 
Концесионерот кој што врши експлоатација на минерални суровини е должен да плаќа: 

- годишен надоместок за користење на просторот доделен со концесијата за 
експлоатација, а во зависност од видот на минералната суровина што е предмет 
на концесијата за експлоатација, и 

- надоместок за експлоатирана количина на минерална суровина, предмет на 
концесијата. 

- надоместок за ископани количини на песок, чакал и камен при изведба на 
сите видови објекти за кои е добиено одобрение за градење. 
 

Член 84 
Интервенции во концесискиот простор 

(да се преформулира- не е јасна целта) 
 
 

 
 

Член 100 
Надзор 

(1) Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон врши Министерството за економија. 

(2) Инспекцискиот надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон го врши 
Државниот инспекторат за техничка инспекција преку државни геолошки инспектори, 
државни рударски инспектори и државни инспектори за електрика во рударството и 
други инспекциски органи согласно со овластувањата утврдени со овој и друг закон. 

(3) Инспекцискиот надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон кои се 
однесуваат на животната средина го врши Државниот инспекторат за животна 
средина преку државни инспектори за животна средина. 

(4) Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон во однос на вршењето на 
детални геолошки истражувања и/или експлоатација на минерални суровини без 
концесија и дозвола за експлоатација на минерални суровини, покрај надлежните 
инспекциски органи од ставот (2) на овој член врши и Министерството за внатрешни 
работи. 

(5) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор се утврди дека деталните геолошки 
истражувања или експлоатацијата на минералните суровини се вршат без концесија 
или дозвола за експлоатација согласно со одредбите од овој закон, предметите и 
средствата со кои се врши ископ односно експлоатација,  транспорт, како и 
минералната суровина привремено ќе се одземат. 

(6) Надзор и контрола над плаќањето на надоместоците за вршење на детални геолошки 
истражувања и за концесија за експлоатација на минерални суровини утврдени 
согласно овој закон врши Управата за јавни приходи. 

(7)  
(8)  
 
 

Член 107 
    Редовност на инспекциски надзор 
     
(1) Државните геолошки инспектори, државните рударски инспектори и државните 

инспектори за електрика во рударството се должни да извршат надзор над 



34 
 

изведувањето на деталните геолошки истражни работи, односно изведувањето 
на рударските работи и експлоатацијата на минералните суровини и тоа: 

- најмалку еднаш годишно во рудниците со подземна и површинска 
експлоатација на металични минерални суровини, јаглен, архитектонско - 
украсен и технички камен.  

- најмалку два пати годишно во рудниците во кои се јавува метан или опасна 
јагленова прашина. 

- најмалку еднаш во две години на рударските објекти и постројки каде што 
се врши  експлоатација на подземни води за пиење, минерални и 
геотермални води. 

(2)  
(3)  

 
 
 
 
 
 

Член 117 
Привременио одземање на премдети, средства и минерална суровина 

(1) Да се преработи  - овде станува збор за ингеренциите на Министерството за 
економија, Агенција з ауправување со провремено одземенимот и сл.   

(2) За извршеното примопредавање се составува записник. 
 
 
 
 
 

Член 134 

Лицата на кои им е издадена лиценца за изработка на рударски проекти врз основа на 
Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ број 18/99 
и 29/2002) и Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11) и имаат завршено високо образование 
рударски факултет општа насока или рударски факултет насока површинска 
експлоатација, се должни во рок од триесет дена од влегувањето во сила на овој закон да 
поднесат барање за издавање на лиценца за изработка на рударски проекти за 
површинска експлоатација согласно одредбите на овој закон. 

Лицата на кои им е издадена лиценца за изработка на рударски проекти врз основа на 
Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ број 18/99 
и 29/2002) и Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11) и имаат завршено високо образование 
рударски факултет општа насока или рударски факултет насока подземна 
експлоатација, се должни во рок од триесет дена од влегувањето во сила на овој закон да 
поднесат барање за издавање на лиценца за изработка на рударски проекти за подземна 
експлоатација согласно одредбите на овој закон.. 

Лицата на кои им е издадена лиценца за изработка на рударски проекти врз основа на 
Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99, 
29/02, 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11) и имаат завршено високо 
образование рударски факултет општа насока, насока експлоатација на минерални 
суровини и насока експлоатација на нафта и гас со техника и технологија на длабинско 
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дупчење, се должни во рок од триесет дена од влегувањето во сила на овој закон да 
поднесат барање за издавање на лиценца за изработка на рударски проекти за 
површинска експлоатација и лиценца за изработка на рударски проекти за подземна 
експлоатација согласно одредбите на овој закон. 

На лицата на кои им е издадена лиценца за изработка на рударски проекти врз основа на 
Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99, 
29/02, 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11) и имаат завршено високо 
образование рударски факултет насока преработка на минерални  суровини, се должни 
во рок од триесет дена од влегувањето во сила на овој закон да поднесат барање за 
издавање на лиценца за преработка на минерални суровини согласно одредбите на овој 
закон. 

Издадените лиценци за геолошки истражувања врз основа на Законот за минералните 
суровини („Службен весник на Република Македонија“ број 18/99 и 29/2002) и Законот за 
минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 
6/10, 158/10, 53/11 и 136/11) се сметаат како лиценци за изработка на геолошка 
документација, изведување и надзор на геолошки истражувања согласно одредбите на 
овој закон. 

 
Член 139 

(Овој член треба да се брише или да се преработи) 

(1) Концесионерите кои имаат склучено договори за концесија за експлоатација на 
минерални суровини согласно Законот за минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11) се должни 
га усогласат предметните договори со оредбите од овој закон во рок една година 
од денот на влегување во сила на овој закон, освен во однос на големината на 
просторот на кој е доделена концесијата за експлоатација. 

(2) Усогласувањето од став (1) на овој член ќе се изврши со склучување на нов 
договор за концесија за експлоатација. 

 
 
 
 
 

Претседател на МАР, 
           Николајчо Николов 
 
Изработи: Марија Петреска 
   
 


