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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИТE СУРОВИНИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за минералнитe
суровини,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули
2008 година.
Бр. 07 - 2804/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
МИНЕРАЛНИТE СУРОВИНИ
Член 1
Во Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" број
24/2007), во членот 2 став (1) точка 7 и во членот 3 став (2) точка 4 зборот “градежен” се
заменува со зборот “украсен”.
Член 2
Во членот 3 став (2) точка 1 по зборот “карпи” се додаваат зборовите: “сите видови на
радиоактивни минерални суровини”.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) Енергетските минерални суровини се од јавен интерес утврдени со овој закон.“
Член 3
Во членот 5 по ставот (4) се додаваат пет нови става (5), (6), (7), (8) и (9), кои гласат:
“(5) За остварување на целите и насоките за усогласено вршење на геолошките
истражувања, експлоатацијата и одржливото искористување на минералните суровини
утврдени со Стратегијата, Владата донесува годишна програма за детални геолошки
истражувања на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини.
(6) Деталните геолошки истражувања на минералните суровини од членот 3 став (2)
точки 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој закон можат да се вршат доколку нивното вршење е
предвидено со годишната програма за детални геолошки истражувања.
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(7) Деталните геолошки истражувања на енергетските минерални суровини се
реализираат со годишна програма за детални геолошки истражувања на енергетски
минерални суровини која ја донесува Владата на предлог на министерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните
суровини.
(8) Реализацијата на годишната програма од ставовите (5) и (7) на овој член ја
реализира органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
минералните суровини.
(9) Средствата за финансирање на годишните програми од ставовите (5) и (7) на овој
член се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.“
Член 4
По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:
„Член 5-а
Исклучоци во примена
Одредбите од овој закон не се применуваат на постапките за доделување на концесии
за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини на јавните
претпријатија, јавните установи, трговски друштва основани од Република Македонија, и
друштва 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
претпријатието на друштвото, како и други правни лица кои вршат јавни овластувања во
делот на вршењето на јавните овластувања.“
Член 5
Во членот 6 ставот (1) се менува и гласи:
“Основни и детални геолошки истражувања можат да изведуваат правни и физички
лица кои се запишани во Централниот регистар на Република Македонија и поседуваат
овластување за изработка на геолошка документација, вклучувајќи ги и странските правни
лица со подружница запишана во Централниот регистар на Република Македонија за
вршење на таа дејност и кои имаат вработено најмалку едно лице кое поседува лиценца за
изработка на геолошка документација.”
По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:
“(4) Доколку при вршењето на деталните геолошки истражувања се откријат и други
видови на минерални суровини, освен оние за кои е доделена концесија за детални
геолошки истражувања, истите треба да бидат опфатени со елаборатот од извршените
детални геолошки истражувања и соодветно прикажани по квалитет и квантитет.
(5) Техничко водење и надзорот над вршењето на геолошките истражувања врши лице
кое поседува лиценца за изработка на геолошка документација.
(6) Поблиските услови и начинот на издавање на лиценцата и овластувањето од ставот
(1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини.”
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (7) и (8).
Член 6
Во членот 9 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
“(4) Документацијата од ставот (1) точка 4 на овој член се изработува врз основа на
посебните упатства за изработка на геолошки карти согласно со одредбите од овој закон.”
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Во ставот (4) кој станува став (5) по зборовите: “ставот (1)” се додаваат зборовите:
“точките 1, 2 и 4 на овој член“.
Член 7
Насловот на членот 10 и членот 10 се менуваат и гласат:
“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 доделува Владата.
(3) Концесија за детални геолошки истражувања се доделува врз основа на јавен повик.
(4) По исклучок од ставот (1) на овој член на субјектите од членот 5-а на овој закон,
концесија за детални геолошки истражувања се доделува врз основа на барање.
(5) Право за добивање на концесија за детални геолошки истражувања има секое
правно или физичко лице, вклучувајки 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.
(6) Со концесијата за вршење на детални геолошки истражувања, концедентот на
концесионерот му отстапува простор за вршење на детални геолошки истражувања,
дефиниран со координати нанесени на топографската карта во мерка 1 : 25 000 или 1 : 50
000.
(7) 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 лица.
(8) Иницијатива за започнување на постапка за доделување концесија за вршење на
детални геолошки истражувања може да поднесе секое заинтересирано правно или физичко
лице, при што е должно да приложи:
1) образложение и основни податоци за поднесителот на иницијативата;
2) предложен период на кој би се доделила концесијата и
3) простор на кој би се вршеле деталните геолошки истражувања вцртан на
топографска карта.
(9) По доставувањето на иницијативата од ставот (8) на овој член, органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини, врши увид на
локалитетот и усогласување на просторот, при што по службена должност бара мислење од
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, како и од други органи на државната управа
надлежни за вршење на работите од соодветната област.
(10) Органите на државната управа од ставот (9) на овој член се должни своето
мислење да го дадат во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на мислење. Во
спротивно ќе се смета дека е дадено позитивно мислење во врска со иницијативата за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања.
(11) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
минералните суровини во рок од 60 дена, сметано од денот на приемот на иницијативата
од ставот (8) на овој член ќе го извести подносителот на иницијативата за прифаќање на
истата.
(12) Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања ја
спроведува органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
минералните суровини согласно со овој закон и Законот за концесии и други видови на
јавно приватно партнерство.
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(13) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
минералните суровини во рок од 60 дена сметано од денот на приемот на иницијативата
од ставот (8) на овој член со решение ќе ја одбие истата, ако:
- не ја приложи документацијата од ставот (8) на овој член,
- со вршењето на деталните геолошки истражувања се загрозуваат природните ресурси,
животната средина, културното наследство, шумите, земјоделското земјиште, водите,
инфраструктурата или други добра чија заштита е во јавен интерес врз основа на
претходно добиено мислење од органите на државната управа надлежни за вршење на
работите од областа на животната средина и просторното планирање, заштита на
културното наследство, транспортот и врските, земјоделството, шумарството и
водостопанството, како и од другите органи на државната управа надлежни за вршење на
работите од соодветната област согласно со закон и
- не е во согласност со годишната програма за вршење на детални геолошки
истражувања.
(14) Против решението од ставот (13) на овој член во рок од 15 дена од денот на
приемот на решението може да се изјави жалба до Комисијата за решавање во управна
постапка во втор степен од областа на економијата и финансиите при Владата.”
Член 8
Насловот на членот 11 и членот 11 се менуваат и гласат:
„Дозвола за детални геолошки истражувања
(1) Заради доистражување на минералните суровини 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 за период од две години.
(2) 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.
(3) Дозволата од ставот (1) на овој член се издава за ист вид на минерални суровини за
кои и е доделена концесијата за експлоатација.
(4) Доистражување на минерални суровини може да се врши само за минералните
суровини од членот 3 став (2) точки 1 и 2 на овој закон.
(5) Просторот на кој се издава дозволата од ставот (1) на овој член не може да биде
поголем од една третина од површината на постојната концесија за експлоатација на
минерални суровини.
(6) 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.“
Член 9
Насловот на членот 12 и членот 12 се менуваат и гласат:
„ Постапка за издавање на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања
(1) Барањето за издавање дозвола за вршење на детални геолошки истражувања се
поднесува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
минералните суровини.

4 од 21

Службен весник на РМ, бр. 88 од 16.07.2008 година

(2) Кон барањето за добивање на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања
се приложува:
1) студија за оправданоста на барањето за издавање на дозволата за детални геолошки
истражувања;
2) топографска карта во мерка 1:25.000 или 1:50.000 на која се нанесени координатите
на граничните точки на локацијата за која се бара вршење на детални геолошки
истражувања;
3) 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 концесијата за експлоатација;
4) проект за вршење на детални геолошки истражувања и
5) елаборат за оцена на влијанието врз животната средина.
(3) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
минералните суровини, по приемот на барањето за издавање на дозвола за вршење на
детални геолошки истражувања врши увид на локалитетот за кој се бара дозвола за вршење
на детални геолошки истражувања и по службена должност бара мислење од 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, како и од други органи на државната управа надлежни за
вршење на работите од соодветната област.
(4) Органите на државната управа од ставот (3) на овој член се должни своето мислење
да го дадат во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на мислење. Во
спротивно ќе се смета дека е дадено позитивно мислење во врска со барањето за издавање
на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања.
(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните
суровини во рок од 60 дена, сметано од денот на приемот барањето за издавање на дозвола
од ставот (1) на овој член, на барателот ќе му издаде дозвола за вршење на детални
геолошки истражувања.
(6) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните
суровини со решение ќе го одбие барањето за издавање на дозвола за вршење на детални
геолошки истражувања во случај кога:
1) барателот не ја приложил документацијата од членот 9 став (2) на овој закон;
2) не постои оправданост на барањето за издавање на дозвола за детални геолошки
истражувања и
3) со вршењето на деталните геолошки истражувања се загрозуваат природните ресурси,
животната средина, културното наследство, шумите, земјоделското земјиште, водите,
инфраструктурата или други добра чија заштита е во јавен интерес врз основа на претходно
добиено мислење од органите на државната управа надлежни за вршење на работите од
областа на животната средина и просторното планирање, заштита на културното
наследство, транспортот и врските, земјоделството, шумарството и водостопанството, како
и од другите органи на државната управа надлежни за вршење на работите од соодветната
област согласно со закон.
(7) Против решението од ставот (6) на овој член во рок од 15 дена од денот на приемот
на истото може да се изјави жалба до Комисијата за решавање на управна постапка во
втор степен од областа на економијата и финансиите при Владата.“
Член 10
Насловот на членот 13 и членот 13 се менуваат и гласат:
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“Содржина на дозволата за вршење на детални геолошки истражувања
(1) Дозволата за вршење на детални геолошки истражувања содржи податоци за:
1) правното или физичкото лице на кое му е издадена дозволата за вршење на детални
геолошки истражувања;
2) минералните суровини што се предмет на деталното геолошко истражување;
3) проектот за вршење на детални геолошки истражувања;
4) целите и начинот на вршењето на деталните геолошки истражувања на минерални
суровини;
5) видот и обемот на истражните работи што треба да се извршат;
6) просторот за вршење на детални геолошки истражувања со одредени координати;
7) периодот за кој е доделена дозволата;
8) рокот за започнување на истражните работи;
9) рокот за известување во случај на откривање на нов вид на минерални суровини,
освен за оние што не се опфатени со проектот за вршење на детални геолошки
истражувања;
10) најголемата количина на минерална суровина која може да се извади при деталното
геолошко истражување, а која е потребна за соодветни испитувања согласно со
програмата за вршење на детални геолошки истражувања;
11) рокот за поднесување на извештај за извршените детални геолошки истражувања до
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните
суровини;
12) надоместокот за вршење на деталните геолошки истражувања;
13) обврската и начинот за уредување на просторот за истражување за време и по
завршувањето на деталните геолошки истражувања на минералните суровини;
14) условите за продолжување и престанување на дозволата за вршење на детални
геолошки истражувања и
15) други податоци кои произлегуваат од овој или друг закон.
(2) Имателот на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања при вршењето
на детални геолошки истражувања е должен:
1) да обезбеди писмена согласност од сопствениците или корисниците на земјиштето
во државна сопственост за делот на земјиштето каде што се вршат деталните геолошки
истражувања;
2) 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;
3) да ги спроведува мерките за заштита при работа согласно со овој и друг закон;
4) навремено да презема мерки за безбедност на граѓаните, нивниот имот, сообраќајот и
соседните објекти;
5) на свој товар да спроведува мерки за заштита на животната средина и рекултивација
на земјиштето;
6) да не депонира штетни, радиоактивни и други опасни и отпадни материи во
напуштените рударски објекти во кои се вршеле детални геолошки истражувања и на
просторот определен со дозволата за вршење на детални геолошки истражувања;
7) до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
минералните суровини најмалку еднаш годишно, во рок определен во дозволата, да
доставува извештај за извршените детални геолошки истражувања согласно со
динамиката утврдена во дозволата за вршење на детални геолошки истражувања и
8) во рок од 30 дена по завршувањето на деталните геолошки истражувања до органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини да
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достави елаборат од извршените детални геолошки истражувања или извештај за
извршените детални геолошки истражувања доколку резултатите од деталните геолошки
истражувања се негативни.
(3) Имателот на дозвола е должен на просторот за вршење на деталните геолошки
истражувања да има:
1) дозвола за вршење на детални геолошки истражувања;
2) проект за вршење на детални геолошки истражувања;
3) книга во која се водат извршените истражни работи за деталните геолошки
истражувања и
4) решение за овластено лице за водење на работите при вршење на детални геолошки
истражувања.
(4) Формата, содржината и начинот на водењето на книгата од ставот (3) точка 3 на
овој член ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини.“
Член 11
По членот 13 се додава нов член 13-а, кој гласи:
“Член 13-а
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:
1) имателот на дозволата не се придржува на одредбите од членот 9 став (2) точки 2, 3, 4,
5, 6 и 7 на овој закон;
2) имателот на дозволата за вршење на деталните геолошки истражувања не започне со
вршење на деталните геолошки истражувања во рок од 60 дена, сметано од денот на
добивањето на дозволата;
3) вршењето на деталното геолошко истражување било прекинато подолго од шест
месеца;
4) 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 9 став (2) точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на
овој закон;
5) со истражните работи вади поголеми количини на минерални суровини од
предвидените во дозволата за вршење на деталните геолошки истражувања и
6) не се придржува кон мерките дефинирани во елаборатот за оцена на влијанието врз
животната средина и стандардите за квалитет на животната средина.
(2) Против решението од ставот (1) на овој член во рок од 15 дена од денот на приемот
на истото може да се изјави жалба до Комисијата за решавање во управна постапка во
втор степен од областа на економијата и финансиите при Владата.“
Член 12
Во членот 14 став (1) зборот “дозволата” се заменува со зборот “концесија”, а во ставот
(2) точка 6 зборовите: “издадена дозвола” се заменуваат со зборовите: “доделена
концесија”.
Член 13
Насловот на членот 15 и членот 15 се менуваат и гласат:
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“Период на важност на концесијата за детални геолошки истражувања
(1) Концесијата за детални геолошки истражувања на минерални суровини се доделува
за период до шест години со можност за продолжување за уште еден период потребен за
истражување на минералните суровини за кој и е доделена концесијата, но не подолго од
две години.
(2) Барањето за продолжување на концесијата од ставот (1) на овој член заедно со
извештај за дотогаш извршените истражувања се поднесува најмалку три месеца пред
истекот на периодот за кој е доделена концесијата.
(3) Продолжувањето на концесијата од ставот (1) на овој член се врши со склучување
анекс на договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерални
суровини.“
Член 14
Членoт 16 се брише.
Член 15
Насловот на членот 17 и членот 17 се менуваат и гласат:
“Содржина на одлуката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки
истражувања
(1) Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања содржи
податоци за:
1) правното или физичкото лице на кое му е доделена концесијата за вршење на
детални геолошки истражувања;
2) минералните суровини што се предмет на деталното геолошко истражување;
3) целите и начинот на вршењето на деталните геолошки истражувања на минерални
суровини;
4) просторот за вршење на детални геолошки истражувања со одредени координати;
5) услови за продолжување на периодот за кој е доделена концесијата;
6) рокот за поднесување на извештај за извршените детални геолошки истражувања до
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните
суровини и
7) други услови определени со закон.
(2) Одлуката за доделување на концесија се објавува во “Службен весник на Република
Македонија”.“
Член 16
Насловот на членот 18 и членот 18 се менуваат и гласат:
“Договор за концесија за детални геолошки
истражувања
(1) Врз основа на одлуката за доделување на концесијата за детални геолошки
истражувања на минерални суровини, концедентот и концесионерот склучуваат договор за
концесија за детални геолошки истражувања.
(2) Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини
особено содржи:
- цел и предмет на концесијата,
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- рок на важење на концесијата,
- површина на просторот на кој се доделува концесијата за детални геолошки
истражувања, дефинирана со координати,
- висина, начин на плаќање и пресметување на надоместокот за концесијата,
- услови за вршење на концесијата,
- начин и рокови за поднесување на сметки и финансиски или други извештаи во врска
со извршената експлоатација на минерални суровини од страна на концесионерот,
- начин на вршење на надзор и инспекција на концесијата,
- начин на решавање на споровите во врска со договорот,
- начин и услови под кои се одзема концесијата и
- други одредби соодветни на предметот на концесијата.
(3) Во однос на престанок на концесијата и едностран раскин на договорот за концесија се
применуваат членовите 35, 36, 37, 38 и 39 од овој закон и Законот за концесии и други видови
на јавно приватно партнерство.
(4) Договорот или одделни одредби од договорот за концесија за детални геолошки
истражувања кои се во спротивност со овој и друг закон, се ништовни и не произведуваат
правно дејство.“
Член 17
Во насловот на членот 19 зборовите: “дозволата за вршење” се заменуваат со зборот
“концесијата”.
Во членот 19 се додава нов став (1), кој гласи:
“(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 мора да достави:
1) проект за детални геолошки истражувања и
2) елаборат за оцена на влијанието врз животната средина одобрен од органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина и
просторното планирање.“
Во ставот (2) зборот “дозвола” се заменува со зборот “концесија”, а точката 8 се менува
и гласи:
“8) во рок од 120 дена по истекот на концесијата или дозволата до органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини
да достави елаборат од извршените детални геолошки истражувања или извештај за
извршените детални геолошки истражувања доколку резултатите од деталните геолошки
истражувања се негативни.“
Во ставовите (1) и (3) зборот “дозвола” се заменува со зборот “концесија”.
Ставовите (1), (2) и (3) стануваат ставови (2), (3) и (4).
Член 18
Во насловот на членот 20 зборовите: “дозволата за вршење” се заменуваат со
зборовите: “одлуката за доделување на концесија”.
Членот 20 се менува и гласи:
“На предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на минералните суровини Владата на Република
Македонија со одлука ќе ја одземе концесијата за вршење на детални геолошки
истражувања, ако:
1) концесионерот не започне со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од
една година, сметано од денот на добивањето на концесијата;

9 од 21

Службен весник на РМ, бр. 88 од 16.07.2008 година

2) вршењето на деталното геолошко истражување било прекинато подолго од две
години;
3) концесионерот не постапува по решение на државниот инспектор за техничка
инспекција во случаите кога не се придржува на одредбите од членот 19 став (2) точки 2,
3, 4, 5 и 6 на овој закон;
4) концесионерот отпочне со вршење на детални геолошки истражувања пред да
достави документација согласно со членот 19 став (1) од овој закон;
5) со истражните работи вади поголеми количини на минерални суровини од
предвидените со проектот за вршење на деталните геолошки истражувања и
6) не се придржува кон мерките дефинирани во елаборатот за оцена на влијанието врз
животната средина и стандардите за квалитет на животната средина.“
Член 19
Членот 21 се менува и гласи:
“(1) Резултатите добиени со вршење на деталните геолошки истражувања дадени во
елаборатот заедно со извршената стручна оцена (ревизија), се сопственост на имателот на
концесијата односно дозволата за детални геолошки истражувања.
(2) Постапката за класификација и категоризација на резервите на цврсти минерални
суровини дадени во елаборатот од ставот (1) на овој член ја пропишува министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
минералните суровини.
(3) Имателот на концесијата од ставот (1) на овој член, елаборатот за извршените
детални геолошки истражувања и резервите на минерални суровини може да го пренесе
во сопственост на друго лице.
(4) Доколку во период од 180 дена, сметано од денот на истекот на периодот за кој е
доделена концесијата за детални геолошки истражувања, имателот на резултатите
добиени со вршење на деталните геолошки истражувања, дадени во елаборатот заедно со
извршената стручна оцена (ревизија), не поднесе барање за доделување на концесија за
експлоатација, резултатите односно елаборатот заедно со извршената стручна оцена
(ревизија) преминуваат во сопственост на Република Македонија.”
Член 20
Во членот 25 став (1) зборовите: „приложената студија за оправданоста на бараната
концесија, односно концесискиот проект и” се бришат.
Во ставот (3) сврзникот “и” се заменува со сврзникот “или”.
Член 21
Членот 27 се менува и гласи:
“Концесијата за експлоатација на минерални суровини се доделува врз основа на јавен
повик и врз основа на барање под услови утврдени со овој закон и Законот за концесии и
други видови на јавно приватно партнерство.“
Член 22
Во членот 28 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Концесија за експлоатација на минерални суровини кога сопственик на резултатите
од извршените детални геолошки истражувања е Република Македонија се доделува врз
основа на јавен повик.
(2) Јавниот повик од ставот (1) на овој член се спроведува на начин и под услови
утврдени со овој закон и Законот за концесии и други видови на јавно приватно
партнерство.“
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Член 23
Членот 29 се менува и гласи:
„(1) Концесија за експлоатација на минерални суровини се доделува врз основа на
барање на субјектот кој вршел детални геолошки истражувања во случај кога резултатите
од извршените детални геолошки истражувања не се во сопственост на Република
Македонија.
(2) На субјектите од членот 5-а на овој закон, концесија за експлоатација на минерални
суровини се доделува врз основа на барање.
(3) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува до органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини во рок од 180 дена,
сметано од денот на истекот на концесијата за детални геолошки истражувања.
(4) Просторот на кој се бара доделување на концесија за експлоатација мора да биде во
согласност со студијата за оправданоста на бараната концесија, односно концесискиот проект.
(5) Кон барањето за добивање концесија, покрај податоците за барателот на концесијата,
се приложува и:
1) студија за оправданоста на бараната концесија, односно концесискиот проект;
2) топографска карта во мерка 1:25.000 со координати на граничните точки на
локацијата на определен простор;
3) скица, копие од катастарски план со вцртани граници на бараниот простор за
доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини и имотен лист, со број
на катастарски парцели и култури за површината на која ќе се врши експлоатацијата на
минералната суровина;
4) елаборат за извршените детални геолошки истражувања и
5) решение за одобрување на студијата за оцена на влијанието врз животната средина
или решение за одобрување на елаборатот за оцена на влијанието врз животната средина.
(6) Доколку се работи за барање за добивање на концесија за експлоатација на
подземна вода, покрај прилозите од ставот (5) на овој член, барателот е должен да достави
и согласност за користење на вода од органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на управувањето со водите.
(7) По доставувањето на барањето, органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на минералните суровини врши увид на лице место и по службена
должност бара мислење од органите на државната управа надлежни за вршење на
работите од областа на животната средина и просторното планирање, заштитата на
културното наследство, транспортот и врските, земјоделството, шумарството,
водостопанството, како и од други органи на државната управа надлежни за вршење на
работите од соодветната област.
(8) Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини
донесува Владата на предлог на органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на минералните суровини.”
Член 24
Во членот 33 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
„(3) Во случај кога концесијата за експлоатација на минерални суровини е доделена врз основа
на барање по претходно издадена дозвола за детални геолошки истражувања, концедентот и
концесионерот склучуваат анекс на постојниот договор за концесија за експлоатација.
(4) Со анексот од ставот (3) на овој член се менуваат одредбите од постојниот договор
за концесија за експлоатација кои се однесуваат на површината на просторот на
концесијата, надоместокот за концесија, како и други одредби согласно со одлуката за
доделување на концесијата.”
Ставот (3) станува став (5).
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Член 25
Во членот 39 став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат
зборовите: „при што се спроведува постапка за затворање на рударските објекти и
рудникот на начин и под услови кои ги пропишува министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини”.
Член 26
Во членот 42 став (3) точката 3 се менува и гласи:
“3) доказ за решени имотно правни односи во делот на земјиштето на кое ќе се врши
експлоатација на минерални суровини, освен во случај кога се работи за подземна
експлоатација во услови кога експлоатацијата нема влијание на површината;”.
Во точката 7 пред зборот „користење” се додаваат зборовите: „заштита или”.
Точката 8 се брише.
Член 27
Во членот 46 став (1) точката 1 се менува и гласи:
„1) концесионерот не се придржувал кон решенијата и мерките на надлежниот орган во
однос на изведувањето на рударските работи и експлоатацијата на минералните суровини
согласно со членот 51 став (1) од овој закон;”.
Точката 2 се брише.
Точките 3, 4 и 5 стануват точки 2, 3 и 4.
Член 28
Во членот 47 ставот (3) се менува и гласи:
“Барањето од ставот (2) на овој член содржи дополнителен рударски проект за
изведување на рударски работи и доказ за решени имотно-правни односи.”
Член 29
Во членот 49 став (1) точка 1 зборовите: „рестартирање на постојни рудници, како и на
новопронајдените резерви на минерални суровини во постојното наоѓалиште” се бришат.
Во точката 2 по зборовите: “главниот рударски проект” се додаваат зборовите:
“рестартирање на постојни рудници, новопронајдените резерви на минерални суровини во
постојното наоѓалиште и за затворање на рударски објекти”.
Член 30
Во членот 50 ставовите (1) и (2) зборот „лиценца” се заменува со зборот „овластување”.
Член 31
Во членот 51 став (1) точка 3 зборовите: “согласно со” се заменуваат со зборовите:
“доколку е предвидено со”.
Во точката 7 зборовите: “електронска или” се бришат.
По точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат:
”8) еднаш годишно во периодот од 15 ноември до 15 декември во тековната година да
изврши геодетско снимање и да изготви геодетски елаборат со пресметка на откопаните
колични 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 декември во тековната година геодетскиот елаборат да го достави до органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини;
9) да постави соодветни мерни инструменти за мерење на протокот на експлоатираната
количина на минерална суровина, во случај кога се работи за експлоатација на
минералните суровини од членот 3 став (2) точки 1 (јаглеводороди во течна состојба), 6 и
7 на Законот за минералните суровини.”
Во ставот (2) точка 8 зборвите: “електронска или” се бришат.
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Член 32
Во членот 53 ставови (2) и (3) зборот „овластување” се заменува со зборот „лиценца”.
Член 33
Во членот 57 став (2) точката 5 се менува и гласи:
“5) раководител на површински коп при експлоатација на минерални суровини - глини,
песоци, собирен кварц и слично, чија вкупна моќност на слојот на минералната суровина
кој се експлоатира, вклучувајќи ја и раскривката не поминува повеќе од 2 метра во
длабочина, средно техничко училиште (рударско, геолошко и градежно) со три години
работно искуство на такви или слични работи;”.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
”(3) Работи на одделни работни места во правното или физичкото лице кое врши
геолошки истражувања на минерални суровини, може да вршат лица кои покрај општите
услови ги исполнуваат и следниве услови, и тоа за :
1) раководител на геолошките истражувања, геолошки факултет со најмалку три
години работно искуство во струката и
2) надзорник на геолошки истражувања, средно техничко училиште - геолошка насока
со најмалку две години работно искуство во струката.”
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).
Член 34
Во членот 62 после зборот „дозвола” се додаваат зборовите: „и концесија и договорот
за концесија за детални геолошки истражувања”.
Член 35
Во членот 64 по ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7), кои гласат:
“(4) При спроведувањето на постапка за доделување на концесии за детални геолошки
истражувања на минерални суровини на јавен повик, како почетна минимална цена
утврдена од концедентот ќе се смета висината на надоместоците за детални геолошки
истражувања и експлоатација на минерални суровини утврдени со Тарифникот за
висината на надоместоците за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за
експлоатација на минерални суровини.
(5) При спроведувањето на постапка за доделување на концесии за експлоатација на
минерални суровини на јавен повик, како почетна минимална цена утврдена од
концедентот ќе се смета висината на надоместоците за детални геолошки истражувања и
експлоатација на минерални суровини утврдени со Тарифникот за висината на
надоместоците за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација
на минерални суровини.
(6) Освен почетна минимална цена согласно со ставовите (4) и (5) од овој член,
концедентот може да утврди и почетна минимална цена и во зависност од локалитетот на
кој се наоѓа и видот на минералната суровина.
(7) Надоместок за концесија за експлоатација на минерални суровини, концесионерот е
должен да плаќа и за количините на минерални суровини кои не се експлоатирани, а се
предвидени за експлоатација согласно со годишната динамика предвидена во главниот и
дополнителниот рударски проект за експлоатација најдоцна до 15 ноември во тековната
година. Овој надоместок концесионерот е должен да го плати најдоцна до 31 март во
тековната година, а сметано за периодот од претходната година.“
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Член 36
Во членот 66 став (1) се додава нова точка 1, која гласи:
“1) енергетските минерални суровини од членот 3 став 2 точка 1 на овој закон;“.
Точките 1 и 2 стануваат точки 2 и 3.
Член 37
Во членот 70 ставови (1) и (2) после зборот „дозволата” се додаваат зборовите: “и
концесијата”.
Член 38
Во членот 72 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
“(1) Имателот на дозволата за детални геолошки истражувања, концесионерот што
врши детални геолошки истражувања и концесионерот што изведува рударски работи,
односно експлоатација на минерални суровини и минерална технологија за време на
деталните геолошки истражувања и изведувањето на рударските работи и работи од
минералната технологија, како и по нивното завршување мора да изведе санација на
просторот, во согласност со проектот за вршење на детални геолошки истражувања,
договорот за концесија и дозволата за експлоатација.
(2) За неспроведување на дејствијата од ставот (1) на овој член органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини, ќе ја изведе
санацијата на просторот, во согласност со проектот за вршење на детални геолошки
истражувања, договорот за концесија и дозволата за експлоатација и минерална
технологија, на товар на концесионерот кој врши детални геолошки истражувања или
експлоатација.“
Член 39
Во членот 74 став (2) по зборовите: “државен инспекторат за техничка инспекција“ се
додаваат зборовите: “преку државни геолошки инспектори, државни рударски инспектори
и државни инспектори за електрика во рударството”.
По ставот 3 се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
“(4) 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,
средствата и минералната суровина привремено ќе се одземат.
(5) За одземените предмети, средства и минерална суровина од ставот (4) на овој член
на сторителот ќе му се издаде потврда.”
Во ставот (4) кој станува став (6) точката на крајот од реченицата се брише и се
додаваат зборовите: “и Државниот инспекторат за техничка инспекција”.
Член 40
По членот 74 се додаваат 17 нови члена 74-а, 74-б, 74-в, 74-г, 74-д, 74-ѓ, 74-е, 74-ж, 74-з,
74-ѕ, 74-и, 74-ј, 74-к, 74-л, 74-љ, 74-м и 74-н, кои гласат:
„Член 74-а
Државниот геолошки инспектор врши непосреден инспекциски надзор над примената
на законите, подзаконските акти и другите општи акти и примената на пропишаните
стандарди и технички нормативи при геолошките истражувања, а особено дали:
1) имателот на концесија или дозвола за детални геолошки истражувања на минерални
суровини ги исполнува пропишаните услови со овој и со друг закон;
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2) лицето кое врши детални геолошки истражувања на минерални суровини има
добиено концесија или дозвола за детални геолошки истражувања на минерални
суровини;
3) лицето кое ги изведува деталните геолошки истражувања на минерални суровини за
вршење на таа дејност поседува лиценца и ги исполнува условите пропишани со овој и со
друг закон;
4) се вршат рударски мерења и поседуваат рударски планови за вршење детални
геолошки истражувања на минерални суровини со ажурирана состојба на изведените
детални геолошки истражувања;
5) работите ги изведува согласно со проектот за вршење на детални геолошки
истражувања, стандардите и техничките нормативи;
6) ги спроведува мерките за заштита при работа согласно со овој и друг закон;
7) спроведува мерки за заштита на животната средина, врши рекултивација на
земјиштето, презема мерки за безбедност на граѓаните и нивниот имот, сообраќајот и
соседните објекти;
8) депонира штетни, радиоактивни и други опасни и отпадни материи во напуштените
рударски објекти во кои се вршеле детални геолошки истражувања на просторот
определен со концесијата или дозволата;
9) најмалку еднаш годишно доставува извештај за извршените детални геолошки
истражувања согласно со динамиката утврдена во проектот за детални геолошки
истражувања;
10) има книга во која се водат извршените истражни работи за деталните геолошки
истражувања;
11) има елаборат за уредување на објектите со мерки за заштита при работа;
12) има решение за поставување на овластено лице за водење на работите при вршење
на деталните геолошки истражувања;
13) имателот на концесијата или дозволата има склучено соодветен договор со лицето
кое ги изведува деталните геолошки истражувања;
14) има донесено решение за поставување на раководни лица и лица за вршење на
техничко водење и надзор при изведувањето на деталните геолошки истражувања и дали
истите ги исполнуваат условите за вршење на тие работи;
15) има уверенија за стручна оспособеност на работниците за извршување на работите
и за нивната здравствена состојба;
16) има извештаи за извршени периодични прегледи и испитувања на опремата и
орудијата за работа заради утврдување на нивната исправност;
17) има донесено упатства за работа со мерки на заштита при работа за применетиот
технолошки процес за деталните геолошки истражувања и
18) поседува документација пропишана со овој и друг закон.
Член 74-б
Државниот рударски инспектор врши непосреден инспекциски надзор над примената
на законите, подзаконските акти и другите општи акти, како и над примената на
пропишаните стандарди и технички нормативи за вршење на работите при изведба на
рударски работи, експлоатација на минерални суровини и минерална технологија, а
особено дали:
1) концесионерот ги исполнува условите пропишани со овој и друг закон;
2) концесионерот кој врши експлоатација на минерални суровини има добиено
концесија за експлоатација на минерални суровини;
3) концесионерот има дозвола за експлоатација на минерални суровини или дозвола за
изведување на рударски работи според дополнителни рударски проекти;
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4) лицето кое ги изведува рударските работи поседува овластување за изведување на
рударски работи и ги исполнува условите пропишани со овој и друг закон;
5) при изведувањето на рударските работи правилно се применуваат техничките
нормативи и стандарди;
6) се вршат рударски мерења и поседуваат рударски планови со ажурирана состојба на
изведените рударски работи;
7) за изведените рударски објекти кои се користат има решение за употреба;
8) се спроведуваат мерките за заштита при работа утврдени согласно со овој и друг
закон;
9) се почитува обврската за запознавање на работниците со прописите и мерките за
заштита при работа, како и со мерките за спроведување на плановите за одбрана и
акциите за спасување во случај на ненадејни несреќи;
10) навремено се преземаат мерки за безбедност на граѓаните и нивниот имот,
сообраќајот и соседните објекти, заштита на животната средина и природата, културното
наследство како и мерки за рекултивација на земјиштето во согласност со закон;
11) концесионерот врши санација на просторот во согласност со договорот за
концесија и дозволата за експлоатација;
12) води пропишана евиденција за произведените количини на минерални суровини;
13) врши редовно геодетско мерење на површинскиот коп заради пресметка на
откопаните количини на минерална суровина;
14) концесионерот има договор со лицата кои изведуваа рударски работи;
15) има решение за поставување на раководни лица и лица за вршење на техничко
водење и надзор при изведувањето на рударските работи и дали истите ги исполнуваат
условите за вршење на тие работи;
16) има уверенија за стручна оспособеност на работниците за извршување на работите
и за нивната здравствена состојба;
17) има извештаи за извршени периодични прегледи и испитувања на опремата и
орудијата за работа заради утврдување на нивната исправност;
18) има упатства за работа со мерки на заштита при работа за применетиот
технолошки процес за експлоатација и минерална технологија и
19) поседува документација пропишана со овој и друг закон.
Член 74-в
Државниот инспектор за електрика во рударство врши непосреден инспекциски надзор
над применувањето и придржувањето на законите, подзаконските акти и другите општи
акти, а особено во однос на:
1) исполнување на пропишаните стандарди и технички нормативи при работа на
електричните уреди и инсталации, како и тоа дали тие со нивната работа го загрозуваат
здравјето и животот и имотот на луѓето, животната средина;
2) одржување во технички исправна и безбедна состојба на електричните постројки,
уреди и инсталации;
3) водење на евиденција за техничките карактеристики на опремата, извршените
испитувања со видот и датумот на испитувањата, одговорните лица под чиј надзор се
вршени испитувањата, утврдената состојба и предложените мерки за функционална
исправност и безбедност на објектите, уредите и инсталациите;
4) водење на евиденција во посебни контролни книги, испитни протоколи и извештаи
за утврдените наоди и констатации од извршените прегледи и испитувања, како и
преземените мерки и
5) исполнување на пропишаните услови за стручната подготовка на лицата кои
раководат и ракуваат со електричните постројки, уреди и инсталации.
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Член 74–г
Државните геолошки инспектори, државните рударски инспектори и државните
инспектори за електрика во рударството се овластени да вршат инспекциски надзор над
примената на прописите за заштита при работа при изведба на рударски работи,
експлоатација на минерални суровини, минерална технологија и вршење на детални
геолошки истражни работи согласно со овој закон и прописите за заштита при работа.
Член 74-д
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:
1) најмалку еднаш годишно во рудниците со подземна и површинска експлоатација на
металични минерални суровини, јаглен, архитектонско - украсен и технички камен;
2) најмалку два пати годишно во рудниците во кои се јавува метан или опасна јагленова
прашина и
3) најмалку еднаш во две години на рударските објекти и постројки каде што се врши
експлоатација на подземни води за пиење, минерални и геотермални води.
Член 74-ѓ
(1) За секој извршен инспекциски надзор инспекторот е должен да состави записник за
констатираните наоди, неисправности и неправилности
и да му го предаде на
одговорното лице во правното или физичкото лице кај кое е извршен инспекцискиот
надзор.
(2) Ако констатираните неисправности и неправилности, претставуваат опасност за
безбедноста на луѓето и имотот, инспекторот со решение ќе го забрани изведувањето на
деталните геолошки истражувања, изведбата на рударските работи и експлоатацијата на
минералните суровини се додека утврдените неисправности и неправилности не се отстранат.
Член 74-е
(1) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека правните или
физичките лица не се придржуваат на законите и другите прописи, техничките прописи,
стандарди, препораки и другите општи акти, со записник ќе ги констатира утврдените
неисправности и неправилности и со решение ќе наложи мерки и рокови за отстранување
на констатираните недостатоци.
(2) Ако правното или физичкото лице не ги отстрани утврдените неисправности и
неправилности во определениот рок од ставот (1) на овој член, инспекторот ќе донесе
решение со кое ќе ги забрани изведувањето на геолошко - рударските работи,
експлоатацијата на минералните суровини или употребата на соодветниот објект,
постројка, уредот или инсталации кои се во системот на експлоатација се додека
утврдените неисправности и неправилности не се отстранат.
Член 74-ж
Државниот геолошки инспектор со решение ќе ги запре натамошните геолошки
истражувања кога:
1) деталните геолошки истражувања се вршат без концесија или дозвола за детални
геолошки истражувања;
2) деталните геолошки истражувања не се вршат според проектната документација, а
таквите истражувања ја доведуваат во прашање стабилноста на објектот и безбедноста на
животот и здравјето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти и животната средина и
природата и
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3) изведувањето на работите при деталните геолошки истражувања се вршат спротивно
на одредбите од овој закон.
Член 74-з
Државниот рударски инспектор со решение ќе ги запре натамошните рударски работи
на рударскиот објект или на определено работно место кога:
1) експлоатацијата, изведувањето на рударските работи, односно изградбата на објектот
и постројката се врши без дозвола или решение;
2) експлоатацијата, изведувањето на рударските работи, односно изградбата на објектот
или постројката не се врши според техничката документација врз основа на која е
издадена дозволата за експлоатација, односно градба, а таквата експлоатација, односно
градбата ја доведува во прашање стабилноста на објектот, безбедноста на животот и
здравјето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти и животната средина и природата и
3) отстапувањето на вршењето на работите се врши спротивно на одредбите од овој
закон.
Член 74-ѕ
Државниот инспектор за електрика во рударството со решение ќе ја запре натамошната
изведба или користење на електричните уреди и инсталации кога:
1) изведбата на објектот или постројката се врши без дозвола или решение;
2) изведувањето, односно изградбата на објектот или постројката не се врши според
техничката документација врз основа на која е издадено одобрението за градба и
3) електричните уреди и инсталации не се во согласност со пропишаните услови за
безбедно ракување и користење со истите.
Член 74-и
Ако при вршењето на инспекцискиот надзор се утврди дека лицата кои раководат или
ракуваат со објектите, уредите, постројките и инсталациите, не ги исполнуваат условите
утврдени со овој и друг закон, инспекторот ќе донесе решение со кое ќе го забрани
вршењето на тие работи.
Член 74-ј
(1) Против решението донесено од инспекторот со кое се определува управна мерка,
може да се изјави жалба до министерот за економија во рок од осум дена од денот на
приемот на решението.
(2) Жалбата од ставот (1) на овој член не го одлага извршувањето на решението, ако со
одлагањето на извршувањето на решението би настанала непосредна опасност по животот
и здравјето на луѓето, имотот, животната средина и природата.
Член 74-к
(1) Доколку при вршење на инспекцискиот надзор е утврдено дека е сторен прекршок
или кривично дело, инспекторот мора веднаш да поднесе барање за поведување на
прекршочна или кривична постапка.
(2) Доколку за утврдениот прекршок или кривично дело од ставот (1) на овој член
државниот инспектор не поднесе барање за поведување на прекршочна или кривична
постапка, ќе се смета дека истиот сторил потешка повреда на работната должност.
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Член 74-л
Државниот геолошки инспектор, државниот рударски инспектор и државниот
инспектор за електрика во рударството работите на инспекцискиот надзор и преземањето
мерки за кои е овластен со овој и друг закон го вршат самостојно и водат евиденција за
извршените контроли и прегледи.
Член 74-љ
(1) Лицата кои подлежат на инспекциски надзор, се должни во секое време да му
овозможат на државниот инспектор да влезе во сите работни простории, на негово барање
да му дадат известување и податоци во врска со надзорот, да зема изјава од одговорните
лица, да сослушува сведоци, да зема мостри, а по потреба да користи и услуги од стручни
организации и лица.
(2) Ако во текот на инспекцискиот надзор е потребно да се извршат испитувања
(анализи или вештачења) од страна на соодветна стручна организација, трошоците за
испитувањата ги надоместува лицето кај кое е извршен инспекцискиот надзор, во случај
кога со правосилно решение ќе се утврди дека резултатите од овие испитувања не се во
согласност со закон и други прописи донесени врз основа на закон.
(3) Лицата од ставот (1) на овој член мора да му ја стават на увид сета техничка и друга
документација, да му обезбедат увид во технолошкиот процес, увид на соодветните
сертификати и атести.
Член 74-м
Државниот геолошки или рударски инспектор, како и државниот инспектор за
електрика во рударството е должен веднаш на лице место да ги испита причините при
смртен случај, колективна несреќа и тешка телесна повреда, како и да нареди мерки кои
без одлагање мора да се преземат.
Во случаите од ставот (1) на овој член, државниот инспектор до надлежните органи е
должен веднаш и во најкраток рок да поднесе извештај со мислење за причините и
условите под кои се случила несреќата.
Член 74-н
Поздаконските акти во врска со геологијата, рударството, безбедноста и заштитата при
работа и животната средина ги донесува министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини, а
подзаконските акти за одделни области министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на минералните суровини во согласност со
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа
на која се однесува подзаконскиот акт.“
Член 41
Во членот 75 став (1) износот “5.000” се заменува со износот “10.000”.
Во точката 2 по зборот “дозвола” се додаваат зборовите: “или концесија”, а на крајот од
реченицата се додаваат зборовите: “членот 11 став (1)”.
Во точките 4, 5 и 6 зборот “став (1)” се заменува со зборот “став (2)”.
Во точката 7 зборовите: “90 дена сметано од денот на завршувањето на истражувањата
(член 19 став (1) точка 8)“ се заменуваат со зборовите: “120 дена сметано од денот на
истекот на концесијата или дозволата (член 19 став (2) точка 8)”.
Во точката 15 по зборовите: “има добиено” се додаваат зборовите: “концесија или”.
По точката 22 се додаваат две нови точки 23 и 24, кои гласат:
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“23) не доставил геодетскиот елаборат за извршеното геодетско снимање во точно
определениот период до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на минералните суровини (член 51 став (1) точка 8);
24) не постави соодветни мерни инструменти за мерење на протокот на
експлоатираната количина на минерална суровина, во случај кога се работи за
експлоатација на минералните суровини од членот 3 став (2) точки 1 (јаглеводороди во
течна состојба), 6 и 7 на овој закон (член 51 став (1) точка 9);“.
Точките 23, 24, 25, 26 , 27 и 28 стануваат точки 25, 26, 27, 28, 29 и 30.
Во ставот (3) по бројот “15” се додава бројот “и 24”.
Во ставот (4) бројот “700” се заменува со бројот “500”.
Член 42
Во членот 76 став (1) точка 1 на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “и членот
11 став (5)”.
Во точката 2 на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “и членот 13 став (1) точка
10”.
Во точката 3 зборовите: “(член 19 став (1) точка 2)” се заменуваат со зборовите:
“(членови 19 став (2) точка 2 и 13 став (1) точка 3)”.
Во точката 4 зборовите: “став (1) точка 2” се заменуваат со зборовите: “ставот (2) точка
3”.
Во точката 5 по зборовите: “определен со” се додаваат зборовите: “концесијата или”, а
зборовите: “(член 19 став (1) точка 7)” се заменуваат со зборовите: “(членови 19 став (2)
точка 7 и 13 став (2) точка 8)”.
Точката 6 се брише.
Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 и 17.
Во ставот (3) бројот “700” се заменува со бројот “500”.
Член 43
Во членот 77 став (1) износот “15.000” се заменува со износот “10.000”.
Во ставот 1 точка 1 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на
крајот од реченицата се додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 2)”.
Во точката 2 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на
крајот од реченицата се додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 3)”.
Во точката 3 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на
крајот од реченицата се додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 4)”.
Во точката 4 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на
крајот од реченицата се додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 11)”.
Во точката 5 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на
крајот од реченицата се додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 13)”.
Во точката 7 зборовите: “член 19 став (2)” се заменуваат со зборовите: “член 19 став (3) и
член 13 став (3)”.
Во точката 8 на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “(член 13-а став (1) точка
4)”.
Во ставот (3) бројот “700” се заменува со бројот “500”.
Член 44
Членовите 78 и 79 се бришат.
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Член 45
Започнатите постапки за добивање на концесии за детални геолошки истражувања и
експлоатација на минерални суровини согласно со Законот за минералните суровини
(“Службен весник на Република Македонија“ број 18/99 и 29/2002) ќе се сметаат како
поднесени иницијативи за доделување на концесии за детални геолошки истражувања
согласно со одредбите од овој закон.
Започнатите постапки за добивање на дозволи за детални геолошки истражувања
согласно со Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република
Македонија“ број 24/2007) ќе се сметаат како поднесени иницијативи за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања согласно со одредбите од овој
закон.
Член 46
Започнатите постапки за добивање на одобренија за експлоатација на минерални
суровини и решенија за технички прием на рударски објекти до влегувањето во сила на
овој закон, ќе се завршат согласно со одредбите од овој закон.
Член 47
Договорите за концесија за детални геолошки истражувања и експлоатација на
минерални суровини склучени до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се
усогласат со одредбите од овој закон до 31 декември 2008 година.
Доколку концесионерите не ги усогласат договорите за концесија согласно со ставот 1
на овој член, концедентот ќе донесе одлука за престанок на важење на концесиите, врз
основа на која ќе се раскинат договорите за концесија.
Член 48
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија”.
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