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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

 ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ  

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  минерални 

суровини,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 

февруари 2014 година. 

Бр. 07 - 1309/1 Претседател 

28 февруари 2014 година на Република Македонија, 

Скопје Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ  

 СУРОВИНИ  

 

Член 1  

Во Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија” број  
136/12, 25/13 и 93/13), во членот 3 по точката 3 се додаваат две нови точки 4 и 5, кои  
гласат:  

„4. Научни геолошки истражувања се геолошки истражувања кои се вршат со цел за 

добивање на нови научни достигнувања во различни области на геологијата;  

5. Проспекциски геолошки истражувања се геолошки истражувања кои се вршат за 
оценување на потенцијалноста за постоење и пронаоѓање на минерални суровини на 
поголем простор;“.  

Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46.  

 

Член 2  

Членот 7 се менува и гласи:  
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“Член 7  
Научни геолошки истражувања  

 

(1) Научни геолошки истражувања можат да вршат физички лица од геолошките 

научни области со цел за студиски усовршувања, како и правни лица од областа на 

геолошките науки за потребите за реализација на научни  проекти.  
(2) Научните геолошки истражувања се вршат во времетраење од:  

- две години за физички лица и  

- четири години за правни лица од областа на геолошките науки.  

(3) За вршење на научни геолошки истражувања лицата од ставот (1) на овој член 
поднесуваат барање за добивање на согласност до Геолошкиот завод на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Геолошкиот завод).  

(4) Доколку барањето од ставот (3) на овој член го поднесува физичко лице кон 

барањето  доставува:  

- потврда од високо образовната научна институција дека барателот ја има пријавено темата за 

истражување,  
- наслов на темата одобрена за студиски усовршувања со образложение на истата,  

- простор предвиден за научни геолошки истражувања определен со координати на 

геолошка карта во мерка 1:100.000 или 1:200.000 и  

- период на времетраењето на истражувањето.  

(5) Доколку барањето од ставот (3) на овој член го поднесува правно лице од областа на 
геолошките науки кон барањето  доставува:  

- еден примерок од научниот проект во оригинал,  

- образложение на барањето и темата,  

- простор предвиден за научни геолошки истражувања определен со координати на 

геолошка карта во мерка 1:100.000 или 1:200.000 и  
- период на времетраењето на истражувањето.  

(6) Доколку се оцени дека се исполнети условите за издавање на согласноста од ставот  

(3) на овој член, согласност се издава во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на 

барањето.  

(7) По завршувањето на научните геолошки истражувања од ставот (1) на овој член 

физичкото лице кое ги вршело истражувањата е должно во рок од една година до 
Геолошкиот завод да достави еден оригинален примерок од научниот труд (магистерска 

работа, докторска дисертација и слично).  

(8) По завршувањето на научните геолошки истражувања од ставот (1) на овој член  
правното лице кое ги вршело истражувањата е должно во рок од една година до  

Геолошкиот завод да достави еден оригинален примерок од научниот труд или друг вид  

на документ кој е изработен врз основа на извршените научни геолошки истражувања.“  

 

Член 3  

По членот 7 се додаваат пет нови члена 7-а, 7-б, 7-в, 7-г и 7-д, кои гласат:  

“Член 7-а  

Проспекциски геолошки истражувања  
 

(1)  Проспекциски  геолошки  истражувања  се  вршат  со  цел  за  определување  на 
потенцијални простори за вршење на детални геолошки истражувања.  

(2) Проспекциски геолошки истражувања може да се вршата на цела територија на  

Република Македонија, освен на простори за кои се води постапка по иницијатива за  

доделување на концесии за детални геолошки истражувања, на веќе доделени простори  
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под концесии за вршење на детални геолошки истражувања, истражени простори и 
концесии за експлоатација на минерални суровини.  

(3) Право за вршење на проспекциски геолошки истражувања се стекнува со добивање на 

концесија за проспекциски геолошки истражувања, а која ја   доделува Владата на 

Република Македонија (во натамошниот текст: концедент),   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.  

(4) Концесија за проспекциски геолошки истражувања може да добие 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.  

(5) Просторот на кој се доделува концесијата за вршење на проспекциски геолошки 
истражувања изнесува максимум до 5.000 км2.  

(6) Концесијата за проспекциски геолошки истражувања се доделува на период до две 

години, без можност за нивно продолжување.  

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

(8) Право да поднесе иницијатива за вршење на проспекциски геолошки истражувања  

има секој орган на државната управа, како и секое правно лице, вклучувајки ги и  

странските правни лица со подружница запишана во Централниот регистар на Република  

Македонија.  
(9) Кон иницијативата од ставот (8) на овој член се приложува:  

- образложение и основни податоци за подносителот на иницијативата,  

- период на кој се бара доделување на концесијата и  

- простор на кој би се вршеле проспекциските геолошки истражувања вцртан на 

топографска карта во мерка 1:200.000 со нанесени координати.  

(10) 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 (8) на овој член со решение ќе ја одбие истата, ако барателот не ја 

приложи документацијата од ставот (9) на овој член.  

(11) По разгледување на иницијативата од ставот (9) на овој член, во рок од 15 дена 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

минералните суровини до концедентот доставува образложен предлог и одлука за 

започнување  на постапка  за доделување  на концесија  за вршење  на проспекциски 

геолошки истражувања.  

(12) По разгледување на образложениот предлог од ставот (11) на овој член Владата на 
Република Македонија донесува одлука за започнување на постапка за доделување на 
концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања.  

(13) По донесување на одлуката од ставот (12) на овој член постапката за доделување  

на концесија за проспекциски геолошки истражувања се спроведува со јавен повик со  

електронска аукција согласно со Законот за концесии и јавно приватно партнерство.  

(14) Јавниот повик од ставот (13) на овој член се објавува во “Службен весник на 

Република Македонија“, во еден дневен весник кој се издава на македонски јазик, во еден 

дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 

зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, како и на системот е-концесии на 

Министерството за економија.  

(15) Секое домашно или странско правно лице има право да се регистрира    на системот е-

концесии на Министерството за економија. Со регистрацијата се добива лозинка со која се 

пристапува во системот е-концесии на Министерството за економија. Тендерската 

документација може да се преземе електронски по регистрација на системот.  
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(16) Во постапката за доделување на концесија за проспекциски геолошки истражувања 
Комисијата врши целосна евалуација на способноста на понудувачите и на првично 
доставените понуди.  

(17) Способноста на понудувачите од ставот (16) на овој член, пред сй, се докажува со 

следниве документи:  

- документ за регистрирана дејност,  

- изјава на понудувачот дека во последните пет години не му била изречена правосилна  

пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари,  
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,  

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,  

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за 
вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење на 
одделна дејност,  

- потврда за платени даноци и придонеси,  

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена казна за кривично дело и  

- позитивни финансиски извештаи, најмалку за последната година. Доколку правното 
лице е регистрирано во период пократок од овој, финансиските извештаи се доставуваат за 
периодот од регистрацијата.  

(18) Документите од ставот (17) на овој член детално ќе бидат образложени во 

тендерската документација.  

(19) Врз основа на извршената евалуација Комисијата електронски ги известува сите  
понудувачи кои поднеле прифатливи понуди да учествуваат на електронска аукција како  
завршна фаза пред доделување на концесија за проспекциски геолошки истражувања.  

(20) Почетната цена и основа за наддавање во електронската аукција е највисокиот  
понуден концесиски надоместокот од страна на понудувачите кои поднеле прифатливи  

понуди во спроведената постапка за доделување на концесија за проспекциски геолошки  

истражувања.  

(21) Електронска аукција е повторлив процес на позитивно наддавање кој се реализира по 

првична целосна евалуација на понудите во кој подобните понудувачи имаат можност, 

исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени, така што 

рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства.  

(22) На подносителите на понудите, кои се комплетни во јавното отворање од јавниот 

повик,  Комисијата  им  доставува  покана  за  учество  на  електронската  аукција  за 

доделување на концесија за проспекциски геолошки истражувања, а на подносителите на 

понудите  кои  не  доставиле  комплетна  документација  им  доставува  електроноско 

известување дека нема да учествуваат на електронската аукција.  

(23) Електронската аукција ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден 

учесник кој ги исполнува условите дадени во јавниот повик и тендерската документација и 

неговата понуда ќе се смета за највисока понуда на електронската аукција.  

(24)  Електронската аукција започнува со објавување на почетната цена и се спроведува по 

пат на наддавање од страна на учесниците. За успешно спроведена постапка на јавно 

наддавање е потребно да има најмалку една понуда. Јавното наддавање не може да трае 

пократко од 15 минути.  

(25) Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по концесија за  

проспекциски геолошки истражувања изнесува од 1 до 10 проценти од почетната цена.  

(26) Електронската аукција се смета за завршена во моментот на истекот на времето  

определено во објавата, при што доколку во истекот на последните три минути од  

определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена  

понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште три  

минути, а ќе заврши кога за период од следните три минути нема нова дадена понуда.  
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(27) Електронската аукција продолжува неограничено се додека во временски интервал од 
три минути има нова понуда.  

(28) За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил 

последна  цена  и  која  претставува  највисока  цена  за  доделување  на  концесија  за 

проспекциски геолошки истражувања.  

(29)  Комисијата  по  завршувањето  на  јавната  аукција  изготвува  записник  за  
спроведеното јавно наддавање, кој е составен дел од писмениот извештајот за евалуација  
со предлог за избор на најповолна понуда. Извештајот се доставува до концедентот.  

(30) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните 

суровини,  управува  и  оперира  со  електронскиот  систем  за  електронска  аукција  за 

доделување на концесија за проспекциски геолошки истражувања.  
(31) По спроведувањето на постапката од ставовите (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19),  

(20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28) и (29) на овој член за изборот за најповолен 

понудувач, Владата донесува одлуката за доделување на концесија за проспекциски 

геолошки истражувања.  

(32) Одлуката од ставот (31) на овој член содржи податоци за:  

-  правното  лице  на  кое  му  е  доделена  концесијата  за  проспекциски  геолошки 

истражувања,  

-  целите  и  начинот  на  вршењето  на  проспекциските  геолошки  истражувања  на 

минерални суровини,  
- просторот за вршење на проспекциски геолошки истражувања,  
- период на кој се доделува концесијата,  

- рок за уплата на понудениот износ во постапката за доделувањето на концесијата,  

-  рокот  за  поднесување  на  елаборат  за  извршените  проспекциски  геолошки 

истражувања до органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

минералните суровини и  
- други услови определени со закон.  

(33)   Одлуката за доделување на концесија за проспекциски геолошки истражувања се 

објавува во “Службен весник на Република Македонија“.  

 

Член 7-б  

Договор за концесија за проспекциски  

 геолошки истражувања  

(1) Врз основа на одлуката за доделување на концесијата за проспекциски геолошки 
истражувања,  концедентот  и  концесионерот  склучуваат  договор  за  концесија  за 
проспекциски геолошки истражувања.  

(2)  Договорот  за  концесија  за  проспекциски  геолошки  истражувања  во  име  на 

концедентот го склучува министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на минералните суровини во рок од 15 дена, сметано од 

денот на влегувањето во сила на одлуката за доделување на концесија.  

(3) Договорот за концесија за проспекциски геолошки истражувања на минерални  

суровини содржи одредби утврдени согласно со Уредбата за содржината на договорот за  

воспоставување на јавно приватно партнерство и договорот за концесија на добра од општ  

интерс.  
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Член 7-в  

Обврски на имателот на концесијата за  

проспекциски геолошки истражувања  

(1) Имателот на концесија за проспекциски геолошки истражувања при вршењето на 

проспекциските геолошки истражувања е должен:  
- во рок од  120  дена од денот на склучувањето  на договорот за концесија  за  

проспекциски геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за 

работите  од  областа  на  минералните  суровини  да  достави  проект  за  вршење  на 

проспекциските геолошки истражувања претходно    ревидиран од Геолошкиот завод 

согласно со членот 30-а став (2) од овој закон,  

- работите да ги изведува согласно со проектот за вршење на проспекциски геолошки 

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

такви работи,  

- до Геолошкиот завод на секој три месеци да доставува извештај за извршените 

проспекциски геолошки истражувања со нумерички податоци согласно со динамиката 
утврдена во проектот за вршење на проспекциски геолошки истражувања, а со цел за 

интегрирање на податоците во Геолошкиот информациски систем и  

- со истекот на последниот ден од концесијата за проспекциски геолошки истражувања до 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните 

суровини  да  достави  ревидиран  елаборат  од  извршените  проспекциски  геолошки 

истражувања, а во кој во целост ќе бидат прикажани применетите методи на истражување, 

локациите на земените примероци, анализи од примероците и слично.  

(2) Имателот на концесијата при вршењето на проспекциските геолошки истражувања на 

терен е должен да има:  

- проект за вршење на проспекциски геолошки истражувања,  
- книга за водење на евиденција за извршените проспекциски геолошки истражувања и  

- решение за назначување на одговорно лице за изведување на работите при вршење на 

проспекциски геолошки истражувања.  

(3) Формата, содржината и начинот на водењето на книгата од ставот (2) алинеја 2 на овој 
член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на минералните суровини.  

 

Член 7-г  

Едностран раскин на договорот за концесија за проспекциски геолошки  

 истражувања  

(1) Концедентот еднострано ќе го раскине договорот за концесија за проспекциски 

геолошки истражувања доколку концесионерот:  

- не започне со вршење на проспекциските геолошки истражувања во рок од 30 дена 
сметано од денот на доставувањето на проектот за вршење на проспекциски геолошки 

истражувања до органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
минералните суровини,  

- прекине со вршење на проспекциски геолошки истражувања подолго од шест месеци,  

- не го достави извештајот од членот 7-в став (1) алинеја 3 од овој закон и  

- не ги врши истражните работи предвидени со проектот за вршење на проспекциски 
геолошки истражувања.  

(2) Владата на Република Македонија на предлог на органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на минералните суровини донесува одлука за едностран 

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

(4) Врз основа на одлуката од ставот (3) на овој член органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на минералните суровини во рок од 15 дена го известува 

концесионерот за еднострано раскинување на договорот за концесија.  

Член 7-д  

Сопственост на резултати од проспекциски  

 геолошки истражувања  

 

(1) Резултатите добиени со вршење на проспекциските геолошки истражувања дадени во 
елаборатот за извршените проспекциски геолошки истражувања се сопственост на 
концесионерот.  

(2) Резултатите од извршените проспекциски геолошки истражувања не може да се 

пренесат во сопственост на друго лице.  

(3) Концесионерот согласно со членот 10 став (6) од овој закон може да поднесе барање за 
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на повеќе локации на вкупна 

површина која не надминува  2,5% од вкупната површина на доделената концесија за 

проспекциски геолошки истражувања.  

(4) Барањето од ставот (3) на овој член концесионерот може да го поднесе откако ќе се 
изврши стручна оцена (ревизија) на елаборатот за извршените проспекциски геолошки 
истражувања.  

(5) По поднесувањето на барањето од ставот (3) на овој член резултатите од останатата 

површина од 97,5% добиени со вршење на проспекциските геолошки истражувања дадени 

во елаборатот за извршените проспекциски геолошки истражувања преминуваат во 

сопственост на Република Македонија.  

(6)  Доколку  имателот  на  резултатите  од  извршените  проспекциски  геолошки  

истражувања дадени во елаборатот за извршените проспекциски геолошки истражувања  

во рок од 30 дена, сметано од денот на истекот на  концесијата за проспекциски геолошки  

истражувања, не поднесе барање за доделување на концесија за вршење на деталните  

геолошки истражувања истите преминуваат во сопственост на Република Македонија.“  

Член 4  

Во членот 10 став (6) по зборовите: „Во случај кога барањето за добивање на концесија за 

детални геолошки истражувања го поднесуваат“ се додаваат зборовите: „сопственикот на 

резултатите од извршените проспекциски геолошки истражувања“.  

Член 5  

Во членот 13 по ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:  

“(7) Право да поднесе иницијатива за вршење на детални геолошки истражувања има и 

секој орган на државната управа за:  
- локалитети утврдени согласно со основни геолошки истражувања,  

- локалитети утврдени согласно со проспекциски геолошки истражувања,  

- локалитети за кои е одземена концесија за детални геолошки истражувања или 

експлоатација на минерални суровини и  

- локалитети за кои постапката за доделување на концесија за детални геолошки 
истражувања е поништена.  

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член не се применуваат одредбите од ставовите (2) и 

(3) на овој член.  
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Член 6  
Во членот 15 ставот (3) се менува и гласи:  

“Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања се врши по  

пат на јавен повик и ја спроведува Комисија за спроведување на постапка за доделување  

на концесија за детални геолошки истражувања (во натамошниот текст: Комисијата),  

согласно со одредбите од овој закон и Законот за концесии и јавно приватно партнерство.“  
По ставот (3) се додаваат  17   нови става (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),  

(14), (15), (16), (17), (18), (19) и (20),  кои гласат:  

“(4) Јавниот повик од ставот (3) на овој член се објавува во “Службен весник на 

Република Македонија“, во еден дневен весник кој се издава на македонски јазик, во еден 

дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 

зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, како и на системот е-концесии на 

Министерството за економија.  

(5) Секое домашно или странско правно лице има право да се регистрира    на системот е-

концесии на Министерството за економија. Со регистрацијата се добива лозинка со која се 
пристапува во системот е-концесии на Министерството за економија. Тендерската 

документација може да се преземе електронски по регистрација на системот.  

(6) Во постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања 

Комисијата врши целосна евалуација на способноста на понудувачите и на првично 

доставените понуди.  

(7) Способноста на понудувачите од ставот (6) на овој член, пред сй, се докажува со 
следниве документи:  

- документ за регистрирана дејност,  

- изјава на понудувачот дека во последните пет години не му била изречена правосилна  

пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари,  

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,  
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган.  

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење на 

одделна дејност,  

- потврда за платени даноци и придонеси,  
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена казна за кривично дело и  

- позитивни финансиски извештаи, најмалку за последната година. Доколку правното 

лице е регистрирано во период пократок од овој, финансиските извештаи се доставуваат за 

периодот од регистрацијата.  

(8)  Документите  од  ставот (7)  на  овој  член  детално  ќе  бидат  образложени  во 

тендерската документација. 

(9) Врз основа на извршената евалуација Комисијата електронски ги известува сите 

понудувачи кои поднеле прифатливи понуди да учествуваат на електронска аукција како 

завршна фаза пред доделување на концесија за детални геолошки истражувања.  

(10) Почетната цена и основа за наддавање во електронската аукција е највисокиот  

понуден концесиски надоместокот од страна на понудувачите кои поднеле прифатливи  
понуди во спроведената постапка за доделување на концесија за детални геолошки  

истражувања.  

(11) Електронска аукција е повторлив процес на позитивно наддавање кој се реализира по 

првична целосна евалуација на понудите во кој подобните понудувачи имаат можност, 
исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени, така што 

рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства.  

(12) На подносителите на понудите, кои се комплетни во јавното отворање од јавниот  

повик,  Комисијата  им  доставува  покана  за  учество  на  електронската  аукција  за  
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доделување на концесија за детални геолошки истражувања, а на подносителите на 
понудите  кои  не  доставиле  комплетна  документација  им  доставува  електроноско 
известување дека нема да учествуваат на електронската аукција.  

(13) Електронската аукција ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден 

учесник кој ги исполнува условите дадени во јавниот повик и тендерската документација и 

неговата понуда ќе се смета за највисока понуда на електронската аукција.  

(14) Електронската аукција започнува со објавување на почетната цена и се спроведува по 

пат на наддавање од страна на учесниците. За успешно спроведена постапка на јавно 

наддавање е потребно да има најмалку една понуда. Јавното наддавање не може да трае 

пократко од 15 минути.  
(15) Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по концесија за 

детални геолошки истражувања изнесува од 1 до 10 проценти од почетната цена.  

(16) Електронската аукција се смета за завршена во моментот на истекот на времето  

определено во објавата, при што доколку во истекот на последните три минути од  

определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена  

понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште три  

минути, а ќе заврши кога за период од следните три минути нема нова дадена понуда.  

(17) Електронската аукција продолжува неограничено се додека во временски интервал од 

три минути има нова понуда.  

(18) За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил 
последна цена и која претставува највисока цена за доделување на концесија за детални 
геолошки истражувања.  

(19)  Комисијата  по  завршувањето  на  јавната  аукција  изготвува  записник  за  

спроведеното јавно наддавање, кој е составен дел од писмениот извештајот за евалуација  

со предлог за избор на најповолна понуда. Извештајот се доставува до концедентот.  

(20) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните 
суровини  управува  и  оперира  со  електронскиот  систем  за  електронска  аукција  за 
доделување на концесија за детални геолошки истражувања.“  

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (21), (22) и (23).  

 

Член 7  
По членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи:  

 

„Член 30-а  

Геолошка документација за вршење на  

проспекциски геолошки истражувања  

(1) Геолошката документација на проспекциски геолошки истражувања  се состои од:  

- проект за вршење на проспекциски геолошки истражувања и  

- елаборат за извршените проспекциски геолошки истражувања.  

(2) Документацијата од ставот (1) на овој член ја ревидира  Геолошкиот завод во рок од 30 
дена од денот на нивното доставување за  ревидирање.  

(3) Содржината и начинот на изработката на геолошката документација од ставот (1) на овој 

член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 

за работите од областа на минералните суровини.“  

Член 8  

Во членот 32 ставовите (8), (9), (10), (11) и (12) се менуваат и гласат: 

”(8)  За  издавање    на  овластувањето  од  ставот (1)  на  овој  член  правното  лице 

приложува: 
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- извод од Централниот регистар на Република Македонија и  

- заверен препис од лиценците за изработка на геолошка документација, изведување и 

надзор на геолошки истражувања на лицата од ставот (2) на овој член.  

(9) Формата и содржината на образецот на овластувањето за изработка на геолошка 

документација, изведување и надзор на геолошки истражувања ги пропишува министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

минералните суровини.  

(10) За минералните суровини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон изработка на  

геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања и ревизија на  

геолошката документација пропишана со овој закон, може да врши и странско правно  

лице, доколку добие потврда за вршење на наведените работи од органот на државната  

управа надлежен за работите од областа на минералните суровини. За добивање на  

потврда правното лице од држава која е членка на Европската унија треба да достави  

барање  и  докази  со  кои  се  потврдува  дека  лицето  е  регистрирано  за  вршење  на  

соодветната дејност во земјата во која има седиште и дека има дозвола, односно лиценца  

за вршење на соодветните работи за кои бара потврда. Доколку во државата не се издава  

дозвола, односно лиценца, странско правно лице од држава членка на Европската унија е  

должно со барањето да достави доказ од надлежниот орган во таа држава дека согласно со  

нејзините прописи за вршење на соодветните работи не се издава дозвола, односно  

лиценца  и  доказ  со  кои  се  потврдува  дека  лицето  е  регистрирано  за  вршење  на  

соодветната дејност во земјата во која има седиште. Врз основа на доставените докази,  

органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини  

ќе издаде потврда кои работи, согласно со овој закон, странското правното лице може да  

ги врши во Република Македонија.  

(11) Странско физичко лице кое има овластување од друга држава може да врши  

работи на изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки  

истражувања и ревизија на геолошката документација во Република Македонија само за  

минералните  суровини  од  членот 4  став (2)  алинеја 1  од  овој  закон,  доколку  

овластувањето е потврдено од страна на органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на минералните суровини.  

(12) Странско физичко лице може да ги врши работите од ставот (11) на овој член во 
правно лице регистрирано во Централниот регистар за вршење на тие работи само за 
минералните суровини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон.“  

По ставот (12) се додава нов став (13), кој гласи:  

“(13) Странските физички и правни лица за изработка на геолошка документација,  

изведување и надзор на геолошки истражувања и ревизија на геолошката документација  

за минералните суровини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон се должни да имаат  

осигурување  за  одговорност  за  штета  во  осигурителна  компанија  во  Република  

Македонија, која би можела со нивната работа да им се предизвика на концесионерот или  

на трети лица.“  

Член 9  

По членот 32 се додаваат 25 нови члена 32-а, 32-б, 32-в, 32-г , 32-д, 32-ѓ, 32-е, 32-ж, 32- 

з, 32-ѕ, 32-и, 32-ј, 32-к, 32-л, 32-љ, 32-м, 32-н, 32-њ, 32-о, 32-п, 32-р, 32-с, 32-т, 32-ќ и 32-у,  

кои гласат:  
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„Член 32-а  

Услови за полагање на стручен испит  

 за добивање на лиценца  

(1) Стручниот испит за добивање на лиценца за изработка на геолошка документација, 
изведување и надзор на геолошки истражувања (во натамошниот текст: стручен испит) се 
полага  заради  проверка  на  потребното стручно знаење од соодветната област.  

(2) Стручен испит може да полага лице кое ги исполнува следниве услови:  

- да е државјанин на Република Македонија,  

- да има живеалиште во Република Македонија,  

- да е дипломиран инженер по геологија (диплома за завршено четиригодишно високо  
образование или диплома со 300 кредити според европскиот кредит трансфер систем  
(ЕКТС)),  

- со правосилна одлука да не му е изречна забрана за вршење на професија, дејност или 

должност се додека траат последиците од забраната и  

- да има најмалку пет години работно искуство во областа на изработка на геолошка 
документација.  

 

Член 32-б  

Начин на спроведување на испитот  

(1) Стручниот испит се состои од два дела, и тоа:  

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и  

- втор дел  (практичен пример), со кој се проверува практичната способност на  

кандидатите.  

(2) Првиот дел од стручниот испит од ставот (1) на овој член се полага писмено по 
електронски пат, со одговарање на определен број прашања   во вид на решавање на 
електронски тест на компјутер.  

(3) Вториот дел на испитот се состои од:  

- практичен пример и  

-  прашања  кои  треба  кандидатот  да  ги  одговори  врз  основа  на  анализата  на 
практичниот пример.  

 

Член 32-в  

Програма за полагање на испит  

(1) Испитот се полага според програма во која се содржани градивото, прописите и 

литературата.  

(2) Програмата за полагање на испитот од соодветната област ја донесува министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

минералните суровини.  

Член 32-г  

Комисија за верификација на базите на  

прашања и практични примери од испитот  

(1) Базите на прашања за првиот и базите на практични примери за вториот дел на  

испитот од членот 32-б од овој закон ги изготвуваат професори од областа на геолошките  

истражувања и рударството и лица на кои им е издадена лиценца за изработка на  

геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања и лиценца за  
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изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на 

минерални суровини и други рударски проекти од областа на рударството и имаат 

најмалку  десет  години  работно  искуство  во  соодветната  област,  определени  од 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

минералните суровини.  

(2) Прашањата од првиот дел од испитот и прашањата и практичните примери од 
вториот дел од испитот ги верификува Комисија составена од:  

- двајца претставници од Министерството за економија, назначени од министерот кој 

раководи  со  органот  на  државната  управа  надлежен  за  работите  од  областа  на 

минералните суровини,  

- еден претставник од Геолошкиот завод и  

-  двајца  претставници  од  редот  на  стручни  и  научни  работници,  назначен  од 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

минералните суровини.  

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член врши и ревизија и ажурирање на базите на  
прашања и базите на практични примери од членот 32-б од овој закон најмалку еднаш  
годишно.  

(4) При ревизијата Комисијата особено ги има предвид измените на прописите на кои е  

засновано  прашањето,  односно  практичниот  пример,  бројот  на  кандидати  кои  го  

одговарале, успешноста во одговарањето на истите, како и други критериуми кои можат  

да влијаат врз подобрувањето на квалитетот на базите од членот 32-б од овој закон.  

(5) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на 

практични примери, Комисијата одлучува прашањата и практичните примери да бидат 

изменети или целосно отстранети од базите од ставот (1) на овој член.  

(6) Професорите и лицата од ставот (1) на овој член, како и членовите на Комисијата за 

верификација од ставот (2) на овој член, имаат право на   паричен надоместок што го 
определелува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на минералните суровини.  

(7) Износот на паричниот надоместок од ставот (5) на овој член се определува врз  

основа на бројот на изготвени прашања и практични примери, како и сложеноста на  

материјата.  

(8) Годишниот износ на паричниот надоместок од ставот (5) на овој член не го 

надминува нивото на три просечни месечни плати исплатени во Република Македонија за 

претходната година објавени од Државниот завод за статистика.  

Член 32-д  

Надлежност и субјекти за спроведување  

 на испитот  

Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот  
испит ги врши Министерството за економија, а испитот технички го спроведува правно  

лице регистрирано во Централниот регистар избрано од министерот кој раководи со  
органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини.  

 

Член 32-ѓ  

Период на спроведување на испитот  

Стручниот испит за добивање на  лиценца се спроведува најмалку два пати годишно.  
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Член 32-е  
Барање за полагање на испит  

 

(1) Барањето за полагање на испит кандидатот го поднесува до Министерството за 

економија.  

(2) Со барањето за полагање на испитот кандидатот е должен да поднесе докази за  
исполнување на условите за полагање на стручниот испит од членот 32-а од овој закон.  

 

Член 32-ж  

Одбивање на барањето за полагање на испитот  

(1)   Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните 

суровини или од него овластено лице, утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за 

полагање на испитот.  

(2) Против решението со кое е одбиено барањето за полагање на испитот може да се 

поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.  

Член 32-з  

Постапка по одобрувањето на барањето  

 за полагање на испитот  

(1)   На кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на испитот му се 

определува времето и местото за полагање на испитот, а кандидатот се известува најдоцна во 

рок од осум дена пред полагање на испитот.  

(2) На кандидатот му се овозможува да започне да го полага испитот во првиот нареден 

термин од денот на одобреното барање за полагање на испитот.  

Член 32-ѕ  

Време и место за полагање на испитот  

 

(1) Испитот се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за 
полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет 
врска и опрема за снимање на полагањето.  

(2) Кандидатите се информираат за датумот и времето на полагањето на испитот 

најмалку три дена пред одржувањето на испитот.  

(3) Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на  

Министерството за економија, а ако поради технички причини снимањето се прекине,  
снимката  од  целиот  испит  се  поставува  на  веб  страницата  на  Министерството  за  

економија.  

(4)  Правното  лице  кое  го  спроведува  стручниот  испит  треба  да  ги  исполнува 

просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за 

полагање на стручен испит кои услови поблиску ги пропишува министерот кој 

раководи  со  органот  на  државната  управа  надлежен  за  работите  од  областа  на 

минералните суровини.  

(5) Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагање на испитот се  

присутни двајца претставници од Министерството за економија, еден претставник од  

Министерството за образование и наука, еден претставник од Владата на Република  

Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник  

од Министерството за информатичко општетсво и администрација (информатичар).  
 
 
 
 

13 од 28  

www.pravdiko.mk

www.pravdiko.mk


 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 44 од 05.03.2014 година  

 

Член 32-и  
Спроведување на испитот  

 

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит претставник од Министерството за 

економија го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.  

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува 
користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни 

компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени 

предмети и слично.  

(3) На кандидатот за време на полагањето на вториот дел од испитот му се дозволува 
користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска 
верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот.  

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се  

дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарите од  

членот 32-ѕ  став (5)  од  овој  закон,  во  случај  доколку  има  технички  проблем  со  

компјутерот.  

(5) Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат отстранети за пет минути 

испитот продолжува, а дококу не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој 

кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на 

прекинувањето на испитот.  

(6) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од 
пет минути испитот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се одржи 
во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.  

(7) Доколку кандидатот при полагањето на првиот и вториот дел од испитот постапува 

спротивно од ставовите (2), (3) и (4)   на овој член нема да му се дозволи натамошно 

полагање на испитот во тој утврден термин.  

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член се смета дека кандидатот не го положил  

стручниот испит и истото се констатира во записникот за полагање на стручниот испит.  

(9) Овластените претставници од членот 32-ѕ став (5) од овој закон за време на 

полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна 

близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на 

технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.  

Член 32-ј  

Постапка при прекин и продолжување на  

 полагање на испитот  

(1) Ако во текот на полагањето на испитот настанат оправдани причини поради кои  

кандидатот   не   може   да   го   продолжи   полагањето   на   испитот (болест, породилно  

отсуство и слично), ќе се прекине испитот за определено време кое не може да биде 

подолго од шест месеци.  

(2) Решение за продолжување на испитот донесува министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини по молба на 

кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за 

одлагање на испитот, но најдоцна во рок од шест месеци.  
(3) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на испитот во рокот определен во 

ставот (2) на овој член ќе се смета дeка испитот не го положил.  

(4) Против решението на министерот кој раководи со органот на државната управа  

надлежен за работите од областа на минералните суровини од ставот (5) на овој член  
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кандидатот може да поведе управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на 
приемот на решението.  

(5) Во продолжувањето на испитот кандидатот не го полага оној дел од испитот што 

претходно веќе го има полагано.  
 

III. Прв и втор дел од стручниот  
испит и електронски систем  

 

Член 32-к  

Содржина на испитот и начин на бодирање  

(1) Стручниот испит започнува со полагање на првиот дел (теоретскиот дел), а потоа на 

вториот дел (практичен пример).  

(2) Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот  

дел.  

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на минералните суровини го пропишува начинот на бодирање на првиот и 
вториот дел од испитот.  

 

Член 32-л  

Прв дел од испитот  

(1) Првиот дел од испитот се полага за секоја соодветна област и содржи најмалку 50 

прашања со пет опции за заокружување од кои една е точна, две се слични, една не е 

точна во мал обем (на неа се губат мал број поени) и една не е точна во голем обем (на неа се 

губат поголем број поени).  

(2) Услов за полагање на вториот дел од испитот е кандитатот да го положи првиот дел од 

испитот.  

(3) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од испитот согласно со ставот (2) на овој 

член ќе се смета дeка испитот не го положил.  

Член 32-љ  

Втор дел од испитот  

 

(1) Вториот дел од испитот се состои од практичен пример.  

(2) Прашањата кои се составен дел од практичниот пример се од соодветната област и  
имаат десет можни опции на одговори од кои една е точна, пет се слични и четири се  
различни.  

(3) Доколку кандидатот не го положил вториот дел од испитот ќе се смета дeка испитот не 

го положил.  

Член 32-м  

Единствен електронски систем за полагање на стручниот испит  

 

(1) Полагањето на првиот дел од стручниот испит се врши со одговарање на определен број 

прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.  

(2) Прашањата од тестот, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во  

тестот.  

(3)  Полагањето на вториот дел од стручниот испит се врши со проучување на  

практичниот пример и одговарање на определен број прашања кои произлегуваат од  
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практичниот пример, во вид на електронско софтверско решение (во натамошниот текст: 
електронски практичен пример).  

(4) Прашањата од практичниот пример, зависно од тежината, се вреднуваат со поени 

определени во практичниот пример.  

(5) Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на стручниот испит и 
нивните одговори, како и практичниот пример и прашањата кои произлегуваат од 
практичните примери и нивните одговори се чуваат во единствениот електронски систем за 

полагање на стручниот испит.  

(6) Електронскиот систем од ставот (5) на овој член содржи и јавно достапна база од 

најмалку 100 прашања за секоја област, како и јавно достапна база од најмалку 100 

практични примери за секоја област за потребите на вториот дел од испитот.  

(7) Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и литературата во кои 

се содржани одговорите на прашањата од првиот дел од испитот и прописите за вториот 

дел од испитот.  

(8) Бројот на прашања и практични примери во базите од ставот (6) на овој член се 

зголемува за 10% годишно, почнувајќи од 2015 година.  

(9) Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел од испитот му се достапни на  

кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот веднаш по неговото завршување.  

Член 32-н  

Електронски тест и електронски  
 практичен пример  

 

(1) На денот на полагањето на првиот, односно вториот дел од испитот претставник на 

Министерството за економија му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој 

му се одобрува пристап во електронскиот систем од членот 32-м од овој закон.  

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за првиот дел  

од  испитот,  односно  електронски  практичен  пример  за  вториот  дел  од  испитот,  

компјутерски генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на  

електронскиот систем од членот 32-м став (5) од овој закон од базите од членот 32-м став  
(5) од овој закон.  

(3) Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство за начинот на решавање на 

истиот за кое претставник на Министерството за економија дава појаснување пред да 

започне полагањето на испитот.  

(4) Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на  
идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронски  
практичен пример за вториот дел од испитот во еден термин за повеќе од еден кандидат.  

 

Член 32-њ  

Техничка неможност на функционирање на  

електронскиот систем за време на спроведување  
 на испитот  

 

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот,  

поради  причини  што  доведуваат  до  техничка  неможност  на  функционирање  на  
електронскиот систем од членот 32-м став (5) од овој закон, полагањето на испитот се  

прекинува.  

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од 

прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.  
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(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (4) на 
овој член испитот се презакажува за друг термин.  

 

Член 32-о  

Времетраење на првиот дел од испитот  

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од 

тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути.  

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на  

прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни  

поени.  

Член 32-п  

Времетраење на вториот дел од испитот  
 

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од секоја од 
практичниот пример од вториот дел изнесува 120 минути.  

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на 

прашањата од практичниот пример постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени 

позитивни поени.  

IV. Лиценца, ревизија на спроведените  

 испити и трошоци  

 

Член 32-р  

Лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки  
 истражувања  

 

(1) На кандидатите кои го положиле испитот им се издава лиценца во рок од 15 дена од 

денот на завршувањето на испитот.  

(2) Формата и содржината на лиценцата од ставот (1) на овој член ги пропишува 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
минералните суровини.  

 

Член 32-с  

Информирање за направените грешки во тестот за полагање на испитот  

На барање на кандидатот Министерството за економија го информира за направените  

грешки во тестот за полагање на стручниот испит со овозможување непосреден увид во  

тестот.  

Член 32-т  

Ревизија на спроведените испити  

 

(1) Тестовите и практичните примери се користат и се даваат на кандидатот само за време 

на полагањето на стручниот испит.  

(2) Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите и 

практичните примери за полагање на стручниот испит и специмените за проверка на 

точноста на одговорите на тестот и практичниот пример, како и снимките од одржаните 

испити се чуваат во Министерството за економија.  
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(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на минералните суровини формира Комисија за ревизија на одржаните испити, која 

во својата работа ги користи материјалите од ставот (2) на овој член и во која, покрај другите  

членови  членуваат  и  претставник  од  Владата  на  Република  Македонија  и 

информатичар  од  Министерството  за  информатичко  општество  и  администрација 

определен од Владата на Република Македонија.  

(4) Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши  

ревизија на начинот на спроведување на најмалку два испита одржани во тековната  

година.  

(5) Комисијата од ставот (3) на овој член има право да изврши ревизија и на начинот на 

спроведување на испитите одржани по денот на влегувањето во сила на овој закон.  

(6) Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од 

страна на поединци во смисла на членот 32-и став (5) од овој закон, предлага одземање на 

лиценцата од членот 32-р од овој закон.  

(7) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од  

областа на минералните суровини донесува решение за одземање на лиценцата од членот  

32-р од овој закон  врз основа на предлогот на Комисијата во рок од три дена од приемот  

на предлогот.  

(8) Против решението од ставот (7)  на овој член може да се поведе управен спор пред 

надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.  

Член 32-ќ  

Трошоци за полагање на испитот  

 

(1) Трошоците за полагање на испитот ги сноси кандидатот доколку институцијата каде што 

е вработен не ги плати.  

(2) Висината на трошоците од ставот (1) на овој член ја определува министерот кој 

раководи  со  органот  на  државната  управа  надлежен  за  работите  од  областа  на 

минералните суровини врз основа на реално направените трошоци за полагање    на 

испитот,  неопходни  за  спроведување  на првиот и вториот дел на испитот, подготовката на 

базите на прашања, спроведувањето на електронскиот тест, изготвување на материјали и 

покани и изготвување на овластувања и лиценци.  

(3) Трошоците за полагање на испитот се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на 

Министерството за економија.  
(4) Ако трошоците за полагање на испитот не се уплатени на соодветна сметка на 

Министерството за економија, најдоцна 15 дена пред денот определен за спроведување на 
испитот, на кандидатот не му се дозволува  полагање на испитот.  

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го 

полага испитот, уплатените средства се враќаат согласно со закон.  

 

Член 32-у  
Регистар на издадени овластувања и лиценци  

 

(1) Издадените овластувања и лиценци кои престанале да важат, како и   одземените 

овластувања и лиценци се евидентираат во Регистар на издадени овластувања и лиценци кој 

го води Министерството за економија.  

(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се објавува на веб страницата и на огласната 

табла на Министерството за економија.  
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(3) Формата и содржината на Регистарот на издадени овластувања и лиценци и начинот на 
неговото водење ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на минералните суровини.“  

 

Член 10  

Во членот 34 став (4) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат  
зборовите: “или странски физички лица на кои им е издадена потврда согласно со членот  

32 став (11) од овој закон само за минералните суровини од членот 4 став (2) алинеја 1 од  

овој закон“.  

По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:  

“(10) Извршената стручна оцена (ревизија) од страна на комисија формирана од страна на 
концесионерот за минерални суровини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон ја 

одобрува комисија која ја формира органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на минералните суровини.“  

 

Член 11  

Во членот 41 став (1) по зборот “согласно“ се додаваат зборовите: “овој закон и“. Во 

алинејата 1 сврзникот „и“ се брише.  

Во алинејата 2 точката се заменува со сврзникот “и“ и се додава нова алинеја 3, која  

гласи:  

“- утврден е вишок на неексплоатирани количини на термоминерални и термални води од 

експлоатациони објекти/бунари на простор на кој веќе е доделена концесија за 

експлоатација   на  термоминерални  и  термални  води,  освен  во  случај  кога 

термоминералните и термалните води се користат за полнење на водата во шишиња   за 

комерцијални потреби.“  
По ставот (12) се додаваат 19 нови става  (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),  

(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30) и (31), кои гласат:  

“(13) Вишокот на неексплоатирани количини на термоминерални и термални води од  

експлоатациони  објекти/бунари  на  простор  на  кој  веќе  е  доделена  концесија  за  

експлоатација на термоминерални и термални води го утврдува концедентот со одлука.  

(14) Постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини ја 
спроведува  Комисија  за  спроведување  на  постапка  за  доделување  на  концесија  за 

експлоатација на минерални суровини (во натамошниот текст: Комисијата), согласно со 

одредбите од овој закон и Законот за концесии и јавно приватно партнерство.  

(15) Јавниот повик од ставот (1) на овој член се објавува во “Службен весник на 

Република Македонија“, во еден дневен весник кој се издава на македонски јазик, во еден 

дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 

зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, како и на системот е-концесии на 

Министерството за економија.  

(16) Секое домашно или странско правно лице има право да се регистрира    на системот е-

концесии на Министерството за економија. Со регистрацијата се добива лозинка, со која се 
пристапува во системот е-концесии на Министерството за економија. Тендерската 

документација може да се преземе електронски по регистрација на системот.  

(17)  Во  постапката  за  доделување  на  концесија  за  експлоатација  на  минерални 

суровини Комисијата врши целосна евалуација на способноста на понудувачите и на 

првичните доставени понуди.  

(18) Способноста на понудувачите од ставот (6) на овој член, пред сй, се докажува со 

следниве документи:  
- документ за регистрирана дејност,  
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- изјава на понудувачот дека во последните пет години не му била изречена правосилна  
пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари,  

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,  

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,  

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за 
вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење на 
одделна дејност,  

- потврда за платени даноци и придонеси,  

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена казна за кривично дело и  

- позитивни финансиски извештаи, најмалку за последната година. Доколку правното 
лице е регистрирано во период пократок од овој, финансиските извештаи се доставуваат за 
периодот од регистрацијата.  

(19)  Документите од ставот (7)  на овој член детално ќе бидат образложени во 

тендерската документација. 
(20) Врз основа на извршената евалуација Комисијата електронски ги известува сите  

понудувачи кои поднеле прифатливи понуди да учествуваат на електронска аукција како  
завршна фаза пред доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини.  

(21) Почетната цена и основа за наддавање во електронската аукција е највисокиот 

понуден концесиски надоместокот од страна на понудувачите кои поднеле прифатливи 

понуди во спроведената  постапка  за доделување  на концесија  за експлоатација  на 

минерални суровини.  

(22) Електронска аукција е повторлив процес на позитивно наддавање кој се реализира по 

првична целосна евалуација на понудите во кои подобните понудувачи имаат можност, 

исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени, така што 

рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства.  

(23) На подносителите на понудите кои се комплетни во јавното отворање од јавниот 

повик Комисијата им доставува покана за учество на електронската аукција за доделување на 

концесија за експлоатација на минерални суровини, а на подносителите на понудите кои не 

доставиле комплетна документација им доставува електронско известување дека нема да 

учествуваат на електронската аукција.  
(24) Електронската аукција ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден 

учесник кој ги исполнува условите дадени во јавниот повик и тендерската документација и 
неговата понуда ќе се смета за највисока понуда на електронската аукција.  

(25) Електронската аукција започнува со објавување на почетната цена и се спроведува по 

пат на наддавање од страна на учесниците. За успешно спроведена постапка на јавно 

наддавање е потребно да има најмалку една понуда. Јавното наддавање не може да трае 
пократко од 15 минути.  

(26) Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по концесија за  

експлоатација на минерални суровини изнесува од 1 до 10 проценти од почетната цена.  

(27) Електронската аукција се смета за завршена во моментот на истекот на времето  

определено во објавата, при што доколку во истекот на последните три минути од  

определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена  

понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште три  

минути, а ќе заврши кога за период од следните три минути нема нова дадена понуда.  

(28) Електронската аукција продолжува неограничено се додека во временски интервал од 

три минути има нова понуда.  

(29) За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил 

последна  цена  и  која  претставува  највисока  цена  за  доделување  на  концесија  за 

експлоатација на минерални суровини.  
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(30)  Комисијата  по  завршувањето  на  јавната  аукција  изготвува  записник  за  
спроведеното јавно наддавање кој е составен дел од писмениот извештајот за евалуација  
со предлог за избор на најповолна понуда. Извештајот се доставува до концедентот.  

(31) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните 

суровини  управува  и  оперира  со  електронскиот  систем  за  електронска  аукција  за 

доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини.“  

Член 12  

Во членот 46 став (5) по зборовите: “Република Македонија“    сврзникот “и“ се 

заменува со запирка, а по зборот “приходи“ се додаваат зборовите: “и општината на чие 

подрачје се врши концесиската дејност“.  

Член 13  

Во членот 47 по ставот (1) се додаваат пет нови става (2), (3), (4),  (5) и (6), кои гласат:  

 “(2) Барање за пренос на концесија за експлоатација поднесува концесионерот до  

органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини.  
(3) Кон барањето од ставот (2) на овој член се приложува:  

-  одлука  на  содружниците,  односно  акционерите  во  друштвото  со  која  се  дава 

согласност за преносот на концесијата за експлоатација,  

- договор за пренос на концесијата за експлоатација склучен меѓу концесионерот и 

правното лице на кое се бара да се изврши преносот на концесијата,  

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган за концесионерот и  

за правното лице на кое се бара да се изврши преносот на концесијата за експлоатација,  

-  потврда  дека  не  е  отворена  постапка  за  ликвидација  од  надлежен  орган  за 

концесионерот и за правното лице на кое се бара да се изврши преносот на концесијата за 

експлоатација,  

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган за 

концесионерот и за правното лице на кое се бара да се изврши преносот на концесијата за 

експлоатација,  

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не е 

изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност за 

концесионерот и за правното лице на кое се бара да се изврши преносот на концесијата за 
експлоатација и  

- потврда дека со правосилна пресуда не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење на 
одделна дејност за концесионерот и за правното лице на кое се бара да се изврши 

преносот на концесијата за експлоатација.  

(4) Документите од ставот (3) на овој член не смеат да бидат постари од шест месеци, а се 

доставуваат во оригинал или копија заверена од нотар.  

(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните 

суровини во рок од осум дена сметано од денот на приемот на барањето од ставот (2) на овој 

член, по службена должност, доставува барање до Бирото за судски вештачења да изврши 

процена на деловниот потфат на концесионерот со примена на приходната метода, согласно со 

Законот за процена.  

(6) Бирото за судски вештачења е должно процената од ставот (5) на овој член да ја  

изврши во рок од 30 дена сметано од денот на приемот на барањето од ставот (5) на овој  

член и до органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните  
суровини да достави извештај за извршената процена, согласно со Законот за процена.“  

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (7) и (8).  
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По ставот (4) кој станува став (9) се додаваат пет нови става (10), (11), (12), (13) и (14), кои 
гласат:  

“(10) За давање на согласноста за пренос на концесијата за експлоатација на минерални 

суровини се плаќа надоместок во висина од седум проценти од проценетата вредност на 

концесијата за експлоатација на минерални суровини, а врз основа на извештајот за 

процена од ставот (6) на овој член.  

(11) Имателот на концесија за експлоатација по извршениот пренос на концесијата, е 

должен во рок од 30 дена по денот на склучувањето на договорот за пренос на концесијата да го 

плати надоместокот од ставот (10) на овој член.  

(12) Во случај кога имателот на концесија за експлоатација по извршениот пренос на 

концесијата нема да го плати надоместокот од ставот (10) на овој член, Владата со одлука ќе  
ја  поништи  постапката  за  давање  на  согласноста  за  пренос  на  концесијата  за 

експлоатација на минерални суровини.  
(13) Надоместокот од ставот (10) на овој член е јавна давачка.  

(14) Надоместокот од ставот (10) на овој член е приход на Буџетот на Република 

Македонија.“  

Член 14  

Во членот 49 ставот (3) се менува и гласи:  

“Концедентот донесува одлука со која дава согласност за преносот на удели или акции кај 

субјектот што ги извршил деталните геолошки истражувања и поднел барање за 

доделување на концесија за екплоатација, како и на концесионерот на кој му е доделена 

концесија за експлоатација на минерални суровини кои поединечно или во збир би довеле до 

промена на управувачкиот пакет во друштвото.“  

По ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7), кои гласат: 

“(4) Кон барањето од ставот (2) на овој член се приложува:  

-  одлука  на  содружниците,  односно  акционерите  во  друштвото  со  која  се  дава 

согласност за преносот на уделите или акциите,  

- договор за пренос на уделите или акциите склучен меѓу отстапувачот на уделите или 

акциите и примателот на уделите или акциите,  
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган за концесионерот,  

-  потврда  дека  не  е  отворена  постапка  за  ликвидација  од  надлежен  орган  за 

концесионерот,  

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган за 

концесионерот,  
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не е 

изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност за 
концесионерот и  

- потврда дека со правосилна пресуда не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење на 

одделна дејност за концесионерот.  

(5) Документите од ставот (4) на овој член не смеат да бидат постари од шест месеци, а се 

доставуваат во оригинал или копија заверена од нотар.  

(6) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните 

суровини во рок од осум дена сметано од денот на приемот на барањето од ставот (2) на овој 

член, по службена должност, доставува барање од Бирото за судски вештачења да изврши 

процена на деловниот потфат на концесионерот со примена на приходната метода, согласно со 

Законот за процена.  

(7) Бирото за судски вештачења е должно процената од ставот (6) на овој член да ја  

изврши во рок од 30 дена сметано од денот на приемот на барањето од ставот (6) на овој  
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член и до органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните 
суровини да достави извештај за извршената процена, согласно со Законот за процена.“  
 Ставовите (4), (5)  (6) стануваат ставови (8), (9) и (10).  

По ставот (7) кој станува став (11) се додаваат шест нови става (12), (13), (14), (15), (16) и 

(17), кои гласат:  

“(12) За давање на согласноста за преносот на удели или акции се плаќа надоместок во  
висина од седум проценти од проценетата вредност на концесијата за експлоатација на  
минералните суровини, а врз основа на извештајот за процена од ставот (7) на овој член.  

(13) Примателот на уделите или акциите во рок од 30 дена од денот на влегувањето во  

сила на одлуката од ставот (3) на овој член е должен да го плати надоместокот од ставот  

(12) на овој член.  

(14) Уписот на промената при преносот на уделите или акциите во Централниот  

регистар може да се запише откако ќе се уплати надоместокот од ставот (12) на овој член.  
(15) Во случај кога примателот на уделите или акциите по истекот на рокот од ставот  

(13) на овој член нема да го плати надоместокот од ставот (12) на овој член, Владата со  

одлука ќе ја поништи постапката за давање на согласноста за пренос на удели или акции.  
(16) Надоместокот од ставот (12) на овој член е јавна давачка.  

(17) Надоместокот од ставот (12) на овој член е приход на Буџетот на Република 

Македонија.“  

 

Член 15  
Во членот 55 став (21) по зборовите:  „Република Македонија“ сврзникот “и“ се  

заменува со запирка, а по зборот “приходи“ се додаваат зборовите: “и општината на чие 

подрачје се врши концесиската дејност“.  

 

Член 16  
Во членот 59 став (23) по зборовите:  „Република Македонија“ сврзникот “и“ се  

заменува со запирка, а по зборот “приходи“ се додаваат зборовите: “и општината на чие 

подрачје се врши концесиската дејност“.  

 

Член 17  

Во членот 71 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се  

додаваат зборовите: “освен за минералните суровини од членот 4 став (2) алинеja 1 од овој  

закон за кои стручна оцена (ревизија) врши комисија за ревизија која ја формира  
концесионерот.“  

Во ставот (4) точката на крајот од втората реченица се брише и се додаваат зборовите:  
“или странски физички лица на кои им е издадена потврда согласно со членот 73 став (13)  
од овој закон само за минералните суровини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон.“  

По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:  

“(10) Извршената стручна оцена (ревизија) од страна на комисија формирана од страна на 
концесионерот за минералните суровини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон ја 
одобрува комисија која ја формира Геолошкиот завод.“  

 

Член 18  

Членот 73 се менува и гласи:  
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„Член 73  
Субјекти за изработка на рударски проекти  

 

(1)  Изработка  на  рударски  проекти  за  површинска  и  подземна  експлоатација, 

преработка на минерални суровини и други рударски проекти од областа на рударството 

можат да вршат правни лица кои се запишани во Централниот регистар и кои поседуваат 

овластување за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација и 

преработка на минерални суровини.  

(2) За добивање на овластувањето од ставот (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 едно лице во редовен работен однос и кое поседува лиценца за 

изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на 

минерални суровини и други рударски проекти од областа на рударството.  

(3) Овластувањето од ставот (1) на овој член го издава министерот кој раководи со  

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

(4) За издавање   на овластувањето од ставот (1) на овој член се плаќа надоместок во 

висина на стварно направените трошоци потребни за негово издавање.  

(5) Доколку кај субјектите од ставот (2) на овој член, по издавање на овластувањето за 

изработка рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на 

минерални суровини и други рударски проекти од областа на рударството, се утврди дека не 

ги исполнуваат условите за издавање на овластувањето, овластувањето за изработка на 

рударски проекти за површинска и подземна експлоатација и преработка на минерални 

суровини престанува да важи.  

(6) Лицето кое врши изработка на рударски проекти за површинска и подземна 

експлоатација  и  преработка  на  минерални  суровини  мора  да  поседува  лиценца  за 

изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на 

минерални суровини и други рударски проекти од областа на рударството и да е во 

редовен работен однос.  

(7)  За издавање    на овластувањето од ставот (1)  на овој член    правното лице 

приложува: 
- извод од Централниот регистар на Република Македонија и  

- заверен препис од лиценците за изработка на рударски проекти за површинска и 

подземна експлоатација, преработка на минерални суровини   и други лица од   ставот (2) на 

овој член.  

(8) За добивање на лиценцата од ставот (6) на овој член лицето треба да:  
- има положен стручен испит,  

- е државјанин на Република Македонија,  

- има живеалиште во Република Македонија,  

- е дипломиран рударски инженер  (диплома за завршено четиригодишно високо  

образование или диплома со 300 кредити според европскиот кредит трансфер систем 
(ЕКТС)),  

- со правосилна одлука да не му е изречна забрана за вршење на професија, дејност или 

должност се додека траат последиците од забраната и  

- има работен стаж од најмалку три години во областа на изработката на рударски  

проекти за површинска и подземна експлоатација и преработка на минерални суровини.  

(9)  Начинот на спроведување на стручниот испит ќе се спроведува согласно со 

членовите 32-б, 32-в, 32-г , 32-д, 32-ѓ, 32-е, 32-ж, 32-з, 32-ѕ, 32-и, 32-ј, 32-к, 32-л, 32-љ, 32- 

м, 32-н, 32-њ, 32-о, 32-п, 32-р, 32-с, 32-т, 32-ќ и 32-у од овој закон.  
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(10) Формата и содржината на образецот на овластувањето изработка на рударски 

проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални суровини и 

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

(11) На членовите на комисијата од ставот (9) на овој член 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 работите од областа на минералните суровини во зависност од реално 

потребните трошоци за работа на членовите на комисијата.  

(12) Лиценцата од ставот (6) на овој член ја издава министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини.  

(13) За издавање  на лиценцата од ставот (6) на овој член се плаќа надоместок во висина на 

стварно направените трошоци потребни за нејзино издавање.  

(14) Поблиските услови и начинот на добивање и одземање на овластувањето и  

лиценцата за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација,  

преработка на минерални суровини и други рударски проекти од областа на рударството,  

формата и содржината на овластувањето и лиценцата, содржината на програмата за  

полагање  на  стручниот  испит,  како  и  висината  на  надоместоците  за  издавање  на  

овластувањето  и  лиценцата  ги  пропишува  министерот  кој  раководи  со  органот  на  

државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини.  

(15) За минералните суровини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон изработка на  

рударски проекти за површинска и подземна експлоатација и преработка на минерални  

суровини и ревизија на рударски проекти пропишани со овој закон, може да врши и  

странско правно лице, доколку добие потврда за вршење на наведените работи од органот  

на државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини. За  

добивање на потврда правното лице од држава која е членка на Европската унија треба да  

достави барање и докази со кои се потврдува дека лицето е регистрирано за вршење на  

соодветната дејност во земјата во која има седиште и дека има дозвола, односно лиценца  

за вршење на соодветните работи, за кои бара потврда. Доколку во државата не се издава  

дозвола, односно лиценца странско правно лице од држава членка на Европската унија е  

должно со барањето да достави доказ од надлежниот орган во таа држава дека согласно со  

нејзините прописи за вршење на соодветните работи не се издава дозвола, односно  

лиценца  и  доказ  со  кои  се  потврдува  дека  лицето  е  регистрирано  за  вршење  на  

соодветната дејност во земјата во која има седиште. Врз основа на доставените докази,  

органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини  

ќе издаде потврда кои работи, согласно со овој закон, странското правното лице може да  

ги врши во Република Македонија.  

(16) Странско физичко лице кое има овластување од друга држава може да врши 

работи на изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација и 

преработка  на  минерални  суровини  и  ревизија  на  рударски  проекти  во  Република 

Македонија само за минералните суровини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон, 

доколку овластувањето е потврдено од страна на органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на минералните суровини.  

(17) Странско физичко лице може да ги врши работите од ставот (16) на овој член во 

правно лице регистрирано во Централниот регистар за вршење на тие работи само за 

минералните суровини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон.  

(18) Странските физички и правни лица за изработка и ревизија на рударски проекти и  

изведување и надзор на рударски работи за површинска и подземна експлоатација и  

преработка на минерални суровини за минералните суровини од членот 4 став (2) алинеја  

1 од овој закон се должни да имаат осигурување за одговорност за штета во осигурителна  
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компанија во Република Македонија, која би можела со нивната работа да им се 
предизвика на концесионерот или на трети лица.“  

 

Член 19  

Во членот 75 по ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5)  и (6), кои гласат:  

“(4) Доколку концесионерот задоцни со исплата на концесискиот надоместок, покрај 
главнината  му  се  пресметува  и  законска  казнена  камата,  согласно  со  Законот  за 
облигационите односи.  

(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните  

суровини во рок од 15  дена сметано од првиот ден на доцнење на исплатата на  

концесискиот надоместок до концесионерот електронски доставува опомена во рок од 45 
дена сметано од денот на приемот на опомената да го плати долгуваниот концесиски 
надоместок.  

(6)   Доколку концесионерот не го плати концесискиот надоместок во рокот од ставот  

(5) на овој член органот на државната управа надлежен за работите од областа на  
минералните суровини ќе започне постапка за еднострано раскинување на договорот за  
концесија.“  

 

Член 20  

По членот 76 се додава нов член 76-а, кој гласи:  

„Член 76-а  

Обврска на концесионерите за електронско пријавување на товарните минерални  

 суровини  

 

(1)  Концесионерите  кои  имаат  концесии  за  експлоатација  на  минерални  суровини 
податоците од товарена експлоатирана минерална суровина се должни да ги пријават на 
информациски систем за поднесување на пријава за товарена експлоатирана минерална 

суровина, востановен во Управата за јавни приходи согласно со закон.  

(2) Податоците за товарената експлоатирана минерална суровина концесионерите се 
должни  да  ги  пополнат  во  информацискиот  систем  пред  товарот  да  го  напушти 
концесискиот простор.  

(3) За успешно пријавена товарена експлоатирана минерална суровина Управата за 

јавни приходи преку информациски систем на концесионерот му доставува потврда за 

успешен внес на товарената експлоатирана минерална суровина.  

(4) Товарената експлоатирана минерална суровина може да го напушти концесискиот 
простор само доколку  е доставена потврдата.  

(5)   Концесионерите од ставот (1) на овој член за да вршат правилна пријава на 

податоци од товарена експлоатирана минерална суровина треба да поседуваат соодветни 

мерни  инструменти,  како  и  соодветна  опрема  за  електронско  поврзување  во 

информацискиот систем на Управата за јавни приходи.  

(6) Поблиските услови за начинот на пријавувањето на товарената експлоатирана 

минерална суровина, како и за минимално-техничките  услови за поставувањето на 

информацискиот систем од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните 

суровини и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на финансиите.“  
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Член 21  

Во членот 113 став (1)  зборовите: “министерот за економија“ се заменуваат со 

зборовите: “Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен“. 

Член 22  
По членот 122 се додава нов член 122-а, кој гласи:  

 

“Член 122-а  

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 32-д од овој закон 

доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Министерството за 

економија и доколку не   ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на 

Министерството за економија согласно со членот 32-ѕ став (3) од овој закон.  

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластениот претставник од членот 32-ѕ став (5) од овој закон, доколку постапи спротивно на 
членот 32-и став (9) од овој закон.  

(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на 

овластената институција која го спроведува испитот од членот 32-д од овој закон, доколку не го 

прекине испитот согласно со членот 32-и ставови (5) и (6) од овој закон.  

(4) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на минералните суровини ако не го донесе решението во рокот утврден во членот 32-т 

став (7) од овој закон.“  

 

Член 23  

Во членот 126 во ставот (1) по алинејата 3 се додаваат две нови алинеи 4 и 5, кои  

гласат:  

“- податоците за товарената експлоатирана минерална суровина не ги пополни во 

информацискиот систем пред товарот да го напушти концесискиот простор,  
- товарената експлоатирана минерална суровина го напушти концесискиот простор без 

издадена потврда од Управата за јавни приходи,“.  

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  

“(4) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на одговорното лице и службеното лице во органот надлежен за работите од  

областа на минералните суровини, ако не започне постапка за едностран раскин на  

концесијата за експлоатација на минерални суровини во рокот определен во членот 75  

став (5) од овој закон или започне постапка за едностран раскин на концесијата за  

експлоатација  на минерални суровини без да ја достави опомената за плаќање на  

концесискиот надоместок од членот 75 став (5) од овој закон до концесионерот.“  

Член 24  

Министерството за економија го воспоставува единствениот електронски систем за 

полагање на стручниот испит за добивање на лиценци во рок од една година од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 25  

Министерството за економија во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој 

закон го воспоставува Регистарот за издадени овластувања и лиценци.  
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Член 26  

Лицето кое поседува овластување за изработка на геолошка документација, односно 

лиценца  за изработка на геолошка документација и овластување за изработка на рударски 

проекти за површинска и подземна експлоатација, односно лиценца   за изработка на 

рударски проекти за површинска и подземна експлоатација кое  до денот на влегувањето во 

сила на овој закон има најмалку пет години работно искуство во соодветна област, може 

да поднесе барање за запишување во Регистарот во рок од шест месеци од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Kон барањето од ставот 1 на овој член се доставува потребната документација од  

членот 32-а  од  овој  закон  за  овластувања  и  лиценци  за  изработка  на  геолошка  

документација, изведување и надзор на геолошки истражувања, односно од членот 73 став  

(8)  од овој закон за овластување и лиценца за изработка на рударски проекти за  

површинска и подземна експлоатација и преработка на минерални суровини од Законот за  

минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ број 136/12, 25/13 и  

93/13).  

Министерството за економија во рок од 30 дена од доставувањето на барањето согласно со 
ставовите 1 и 2 на овој член, доколку ги исполнува условите, му издава лиценца и го 
евидентира лицето во Регистарот за издадени овластувања и лиценци.  

Доколку лицето од ставот 1 на овој член не поднесе барање во рокот од ставот 1 на овој член, 

лиценцата  му се одзема.  

Член 27  

Методологијата за начинот на процената на концесијата за експлоатација на минерални  

суровини ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член 28  

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Член 29  

Започнатите постапки за полагање на стручен испит до денот на започнувањето на 
примена на овој закон ќе завршат според одредбите од Законот за минерални суровини 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 136/12, 25/13 и 93/13).  

 

Член 30  

Одредбите од членот 9 од овој закон ќе започнат да се применуваат по една година од 
денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Одредбите од членот 73 став (9) утврден во членот 18 од овој закон ќе започнат да се 

применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

 Одредбите од членот 20 од овој закон во делот на задолжително пријавување на  

податоците од товарена експлоатирана минерална суровина на информациски систем за 

поднесување на пријава за товарена експлоатирана минерална суровина, ќе започне да се 

применува од 1 јануари 2015 година.  

 

Член 31  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Македонија“.  
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