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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 

УКАЗ 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 29 јуни 2016 

година.  

 

Бр. 08-3027/1 Претседател 

29 јуни 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16 и 53/16) насловот на членот 17-а и 
членот 17-а се менуваат и гласат:  

 

„Член 17-а  

Постапка за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања  

 по истекот на рокот од договорот за концесија  

(1) Доколку е доделена концесија за вршење на детални геолошки истражувања во рок  

пократок од рокот утврден во членот 12 од овој закон и за која имателот на концесијата во  

рок од 120 дена по истекот на концесијата за детални геолошки истражувања до органот  

на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните  

суровини доставил извештај со кој се потврдува дека деталните геолошки истражувањата  

не се во целост завршени, имателот на концесијата за вршење на детални геолошки  

истражувања може да поднесе барање за доделување на концесија за вршење на детални  

геолошки истражувања на ист простор и за ист вид на минерални суровини за кои е  

доставен извештајот.  

(2) 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 не подолг од  

една година од денот на истекот на концесијата за вршење на детални геолошки  

истражувања.  
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(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член се приложува:  
- топографска карта во размер 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 и  

- извештај со кој се потврдува дека деталните геолошки истражува не се во целост 

завршени.  
(4) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

минералните суровини во рок од осум дена сметано од денот на приемот на барањето од 
ставот (1) на овој член со решение ќе го одбие истото, ако:  

- барателот не ја приложи документацијата од ставот (3) на овој член и  
- на просторот за кој е поднесено барањето за доделување на концесија за детални  

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

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

(6) По доставување на барањето од ставот (1) на овој член органот на државната управа  
надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини во рок од 30 дена  
од доставеното барање врши увид на самото место и составува записник од извршениот  
увид.  

(7) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини во рок од 30 дена од денот на извршениот увид на самото место до 
концедентот доставува образложен предлог и одлука за доделување на концесија за 
детални геолошки истражувања.  

(8)   По разгледување на образложениот предлог од ставот (7) на овој член, Владата 
донесува одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања.  

(9) Врз основа на одлуката од ставот (8) на овој член, концедентот и концесионерот 
склучуваат договор за концесија за детални геолошки истражувања.  

(10) Концесијата за детални геолошки истражувања од ставот (8) на овој член се 
доделува за преостанатиот период од крајниот рок утврден во членот 12 од овој закон 
сметано од денот на потпишувањето на договорот од ставот (9) на овој член.  

(11) Формата и содржината на барањето 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.  

(12) Концесионерот кој го склучил договорот од ставот (9) на овој член е должен да плаќа 
годишен надоместок согласно со членот 75 од овој закон за преостанатиот период од крајниот рок 
утврден во член 12 од овој закон.”.  

Член 2  

(1) Започнатите постапки по барање за доделување на концесија за вршење на детални  

геолошки истражувања по истекот на рокот од договорот за концесија за детални геолошки  

истражувања согласно со Законот за минерални суровини („Службен весник на Република  

Македонија” број 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16 и 53/16), а за кои е  

доделена концесија за детални геолошки истражувања со или без можност за продолжување на  

концесијата за вршење на детални геолошки истражувања, ќе завршат согласно со овој закон.  

(2) Oрганот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

минералните суровини во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе 

изврши увид на самото место по започнатите постапки од ставот (1) на овој член.  

Член 3  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 
 
 

2 од 2  

 


