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Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГЕОЛОШКИ 

ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

Се прогласува Законот за геолошки истражува-
ња и експлоатација на минерални суровини, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 

, одржани на 9 мај 1988 година. 

Бр. 08-1501 
9 мај 1938 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ 
Јездимир Богдански, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, "е. р. 

3 А К О Н 
ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИ-

ЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ , 

Глава I \ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ^ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат геолошки истражу-

вања и експлоатација на минералните суровини како 
добра од општ интерес,, што се наоѓаат во земјата 
или на нејзината површина, на езерско дно или под 
него, како и изградбата, одржувањето и користење-/ 
то на рударските ббјекти, постројки и уреди. 

Член 2 
Геолошки истражувања во смисла на овој закон 

се: геолошките истражувања на минерални суровини, 
хидрогеолошките, и нжен ер ек о -г ео ло шки те, геофизич-
ките истражувања,4 рударските работи (изработка на 
расколи, истражувачки ровови, поткони, нисконо, ок-
на, длабинско дупчење и друго), како и техно-
лошките истражувања. 

Геолошките истражувања се вршат за запозна-
вање на развојот, составот и градбата на земјината 
кора, наоѓање и утврдување на состојбата и карак-
теристиките на карпите и почвата, утврдување на 
геолошките услови за планирање на просторот и за 
проектирање на инвестициони објекти, како и заш-
тита на теренот од ерозија, поплави и други при-
роден непогоди. 

Член 3 
Експлоатација на минерални суровици во смисла 

на овој закон е вадењето, збогатувањето и облаго-
родување™ на минералну суровини со цел за иско-

ристување и изградба, одржување и користење на 
рударски - објекти, постројки и уреди. 

Збогатување на минералните суровини е одбира-
ње, дробење и класирање по големина, сушење, од-
војување на корисниот минерал од јаловината, а кај 
сложените минерални суровини одвојување. * на оддел-
ни. минерални компоненти со цел да се изврши кон-
центрација на одделни корисни минерали, при што 
не се менува .нивниот состав,- сечење и полирање на 
блокови и плочи од камен (карпа) со цел минерал-
нава суровина дах се доведе во таков квалитет, од-
носно состав да може непосредно да се користи и 
дужење на растворлива! корисни минерали од ле-
жиштето и натамошно подготвување на растворот 
за концентрација на корисните минерали. 

Облагородување на минерални суровини се сите 
термички и хемиски: работи за подобрување на ква-
литетот и вредноста на минералните суровини, при 
што не се менува составот на суровината (брикети-
рање и пелетизирање, цианизација на злато и среб-
ро, амалгамација на злато и цементација на ба-
кар, пржење и агломерација на метални минерални 
суровини и пржење и синтерување на неметални ми-
нерални суровини). 

Член 4 
Минерални суровини во смисла на овој закон се 

сите органски материи, минерали, карпи, , термални, 
минерални, термоминорални и подземни води без 
оглед на тоа дали се во цврста, растресена, плас-
тична, течна или гасовита состојба или безк оглед 
на тоа )цали се наоѓаат во своето првобитно ле-
жиште . или во нанеси, јаловишта или топилнички 
отпадоци. 

Член 5 
Геолошки истражувања и експлоатација се вршат 

на: , 
1. Сиге видови јаглен; 
2. Гасовити, те^ни и цврсти јагленоводоро,дни и 

други гасови; 
3. Радиоактивни минерални суровини; 
4. Метални минерални суровини, 
5. Неметални минерални> суровини,-
6. Минерални суровини за добивање на граде-

жен материјал; 
7. Подземни води, и 
8. Сите видова на соли. 

х Член 6 
Геолошки истражувања и експлоатација на ми-

нерални суровини може да врши организација, на 
здружениот труд што ги исполнува условите пропи-
шани оо овој закон. 

Граѓаните, здруженијата на краѓаните и другите 
граѓанско правни лица, месните заедници и општестве-
ните организации, можат да вршат експлоатација 
на определени минерални суровини под услови про-
пишани оо овој закон, 

Член 7 
На извадената минерална ,-суровина при гео-

лошките истражувања и експлоатацијата, како оп-
штествена сопственост, организацијата на здружениот 
труд се здобива со право на користење/ без надо-
месток. 

За извадената минерална суровина граѓаните, 
здруженијата на грабаните и другите граѓанско-прав-
ни лица, месните заедници ^ и општествените орга-
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низации, на која имаат право на експлоатација Спо-
ред одредбите на овој закон, плаќаат надоместок. 

Висината на надоместокот од став 2,на овој член 
ја определува општината. 

Член 8 
Организацијата на здружениот труд е должна 

геолошките истражувања и експлоатацијата на ми-
нерални суровини да ги врши рационално, со при-
мена на соодветни технички мерки, стандарди, нор-
мативи и современи методи на 1солошката и рудар-
ската наука и техника. 

Член 9 
Организацијата на здружениот труд што, врши 

експлоатација на минералните суровини, е должна • 
да врши геолошки истражувања за обновување на 
резервите на минерални суровини, односно прскате -
горизациЈа на рудните резерви од пониска во по-
висока категорија. 

Член 10 
Организацијата на здружениот труд што врши 

геолошки истражувања и експлоатација на мине-
рални суровини е должна да обезбеди заштита при 
работа според прописите за заштита при работа 
доколку со овој закон не е поинаку определено. 

Член 11 
На земјиштето и објектите што се во општа . 

употреба како и на подрачјата што се прогласени 
за заштитени може да се вршат геолошки истра-
жувања и експлоатација на минерални суровини врз -
основа на одобрение. 

Член 12 
На изградбата, одржувањето и користењето на 

рударските објекти, постројки и уреди се примену-
ваат прописите за просторно и урбанистичко плани-
рање и за изградба на инвестициони објекти, докол-
ку со овој закон не е поинаку определено. 

Рударски објекти, постројки и уреди во смисла 
на овој закон се објектите, постројките и уредите 
што служат за геолошки истражувања, вадење, збо-
гатување и облагородување на минералните сурови-
ни, пречистување на отпадните води од рударските 
објекти и постројки, ' внатрешен транспорт (индус-
триски колосеци, транспортни ленти, жичари, па-
тишта, транспортни средства за превоз на минерал-
ните суровини и слично), електрични објекти, по-
стројки и уреди што претставуваат целина во елек-
тричната мрежа во рудникот и транспортните сред-
ства на нафта и гас (собирни и приклучни нафто-
води и гасоводи во просторот за истражување и екс-
плоатационото поле)._ \ 

Како рударски објекти, постројки и уреди не 
се сметаат објектите за општествена исхрана и де-
ловните згради. " • 

Член 13 
Работи на геолошки истражувања и експлоата-

ција на минерални суровини вршат работници кои ги 
исполнуваат пропишаните услови во поглед на струч-
ната подготовка, работното искуство и стручниот 
испит. 

Член 14 
Работно искуство во смисла на овој закон е ра-

ботното искуство по завршеното образование на ра-
ботите во соодветната струка во геолошките ис-
тражувања и експлоатација на минерални суровини, 
како и работното искуство за раководење со гео-
лошките истражувања, рударските работи, електро, 
машински, градежно-монтажни и други специфични 
работи. 

Член 15. 
Стручен испит во смисла на овој закон е испит 

што работникот го полага пред испитна комисија. 
Кандидатите кои согласно со одредбите на овој 

закон треба да полагаат стручен испит а имаат УИЈ 
и VI! степен стручна подготовка, испитот го пола-
гаат во соодветна високообразовна организација — 
факултет (геолошки, рударски, електротехнички, ма-

шински, технолошки, градежен и друго) -пред коми-
сија од 5 члена, составена од научни и стручни ра-
ботници. 

Кандидатите кои согласно со одредбите на овој 
закон треба да полагаат стручен испит и имаат 
најмалку IV степен стручна подготовка истиот го 
полагаат пред испитна комисија образувана во соод-
ветна организација на здружениот труд за насочено 
образование. 

• Член 16 
Стручниот испит од член 15 на овој закон се 

полага според програма што ја донесува Самоуп-
равната интересна заедница за насочено образование 

Трошоците за полагање на стручниот испит ги 
сноси организацијата која го упатува кандидатот за 
полагање на испит. 

Член 17 
Штетата што организацијата на здружениот труд 

ќе му ја стори на друг со геолошките истражу-
вања и експлоатацијата на минерални суровини се 
надоместува според општите прописи за надоместок 
на, штета. 

Член 18 
Во управните работи се применува Законот за 

општа управна постапка, ако со овој закон не е 
поинаку определено. 

Глава II 

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

1. Заеднички одредби 

Член 19 
Геолошките истражувања се основни и детални 
Основните и деталните геолошки истражувања 

се вршат врз основа на програма односно проект за 
истражување. 1 

Работите на организацијата на здружениот труд 
кои се однесуваат на основните и деталните гео-
лошки истражувања се ч работи од посебен • опште-
ствен интерес. 

Член 20 
Основни геолошки истражувања се истражувања-

та што се вршат за добивање на основни податоци 
за развојот, составот и градбата на земјината кора, 
утврдување на потенцијални подрачја на минерални 
суровини и извори на геотермална енергија, утврду-
вање на состојбата, својствата и, карактеристиките на 
карпите и почвата, како и утврдување на геолош-
ките услови за планирање на просторот и за проек 
тирање на инвестициони објекти. 

Член 21 
Детални геолошки истражувања се истражувања-

та што се вршат за добивање на детални податоци 
за положбата, обликот и генезата на минералните 
суровини, резервите и нивното искористување, од 
носно за инженерско-геолошките, хидрогеолошките 
и другите особини на почвата на терените за из-
градба на одделни објекти и за утврдување на со-
стојбата, својствата и карактеристиките на карпите 
и почвата. 

Детални геолошки истражувања се вршат на про-
сторот за истражување на кој е утврдено постоење 
на една или повеќе минерални суровини или извори 
на геотермална енергија, односно на теренот на КОЈ 
ќе се градат одделни објекти. 

Детални геолошки истражувања не може да се 
вршат ца. простори за истражување и терени на кои 
не се * извршени основни геолошки истражувања на 
минерални суровини, почвата на терените за изград-
ба на високи брани, акумулации на површински во-
ди чиј волумен е поголем од 1 милион мз или брани 
кои се повисоки од 15 метри градежна висина, ту-
нели, хидроелектрани, термоелектрани, нуклеарни 
електрани, автопатишта, магистрални и регионални 
патишта, метроа и железнички пруги, регионални 
водоводи, регионални нафтоводи и регионални гасо-
води. 
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Член 22 
Организацијата на здружениот труд може да 

врши основни геолошки истражувања, ако има вра-
ботено на неодредено, време најмалку по еден па-
леонтолог, стратиграф, минероЈ^ог, петролог, геоме-
ханичар, геотехничар, хидрогеолог и геофизичар со 
VII, степен стручна подготовка со најмалку пет .го-
дини соодветно работно искуство и положен стручен 
испит. 

Организацијата на здружениот труд може да вр-
ши детални геолошки истражувања ако има врабо-
тено на неодредено време најмалку пет геолози со 
VIII степен стручна подготовка, со најмалку пет 
години соодветно работно искуство и положен стру-
чен испит. 

Детални геолошки истражувања за сопствени по-
треби брганизацијата може' да врши без запишување 
во судскиот регистар кога има најмалку еден геолог 
со VII| степен стручна подготовка и положен стручен 
испит. 

Лицата од став 3 на овој член можат да изра-
ботуваат програми, односно проекти за геолошки 
истражувања и документација за извршените истра-
жувања, како и да раководат со истражувањата. 

Член 23 
Средства за финансирање на геолошките истра-

жувања се обезбедуваат од; 
— Организациите на здружениот труд за чии 

потреби се врши истражувањето; 
— Републиката и општините односно градот 

Скопје, 
— средствата обезбедени со посебни прописи за 

развој и истражувачки работи во рударството; и 
— кредити и други извори. 

Член 24 
Средствата од член 23 на овој закон служат за 

геолошки истражувања утврдени оо долгорочни, сред-
норочни и годишни програми. 

Долгорочните, среднорочните и годишните про* 
грами од став 1 на овој член се донесуваат за пе-
риодот за кои се донесуваат општествените планови 
на Републиката, односно резолуциите за остварува-
ње на планот. 

Член 25 
Долгорочните и среднорочните програми од член 

24 на овој закон ги донесува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, а годишните про-
грами ги донесува Извршниот совет на Собранието-
на СР Македонија. 

2. Одобрение за истражување 

Член 26 
Геолошките истражувања се вршат врз основа на 

одобрение што го издава Републичкиот комитет за 
енергетика, индустрија и мало стопанство, по прет-
ходно прибавено мислење од надлежниот орган на 
општината. 

Одобрението од став 1 на овој член се издава 
по барање на инвеститорот. 

Органот од став 1 на овој член е должен за 
секое издадело одобрение да го извести општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
рударството. 

Член 27 
Кон барањето за издавање одобрение за геолош-

ки истражувања се прилага-. 
1. Програма или проект 1 за геолошките истра-

жувачки работи, по вид и обем на работи; 
2. Извод од геолошкиот регистар за истраже-

носта на просторот и документацијата за порано из* 
вршените геолошки истражувања; 

3. Топографска основа со вцртани граници на 
просторот за истражување и тоа во размер врз ос-
нова на кој да може на теренот да се определат 
границите и опис на неговата положба со назначу-
вање на општината на чие подрачје се наоѓа, и 

4. Упростен рударски проект за подземните ру-
дарски _ истражни работи (потопи, ходници, окна, 
ускопи и нмскопи) и за отворање на пробни етажи 
и откопи. { 

Програмата, односно Проектот за геолошките ис-
тражувачки работи од точката 1 на став 1 на овој 
член содржи: проектна задача, геолошки приказ на 
просторот што ќе се истражува, податоци и резул-
тати од поранешните" истражувања, образложение на 
проектираните работи, спецификација на работите 
со предмер и пресметка на вложувањата, графичка 
документација во соодветни размери со вцртани про-
ектни работи и графичка-текстуална прогноза за ре-
зултатите, технички услови и економско образло-
жение за оправданоста на вложувањата. 

Член 28 
Кога барање за издавање одобрение за геолош-

ки истражувања поднесат два или повеќе инвестито-
ри на ист простор, органот надлежен за издавање 
на одобрение ќе му издаде одобрение на оној ин-
веститор кој обезбедува најповолни услови. 

Кога барање за одобрение за геолошки истра-
жувања поднела организација на здружениот труд 
која врши експлоатација (во натамошниот текст: ру-
дарска организација) на простор за истражување 
што се граничи со нејзиното' експлоатационо поле за 
одржување на резервите на минерални суровини, ор-
ганот надлежен за издавање на одобрение ќе и из-
даде одобрение. 

Член 29 
Со одобрението за геолошки истражувања се 

определуваат: 
1. Минералните суровини што се предмет на ис-

тражување; 
2. Просторот за истражување со определени гра-

ници; 
3. Видот и обемот на работите што треба да се 

извршат; 
4. Рокот во кој треба д а се отпочне со истраж-

ните работи и рокот на важноста на одобрението; 
5. Најголемата количина на минерална суровина 

која може да се извади за испитување на квалите-
тот и технологијата; и 

6. Ѓокот во кој треба да се поднесе извештај за 
извршените истражувања. 

Член 30 ' . 
На просторот за геолошки истражувања можат 

да се издадат две или повеќе одобренија, кога се 
однесуваат на различни видови минерални суровини 
и кога постои можност за непречено истражување. 

Изведувачите на истражните работи на ист про-
стор спогодбено ги усогласуваат работите. { 

Член 31 
Кога барањето за истражување на минерални 

суровини на простор за истражување за кој порано 
е дадено одобрение за истражување на други мине-
рални суровини, се однесуваат на минерални сурови-
ни чие истражување е од поголем општ интерес од 
просторот за истражување на минералните суровини 
за кои е дадено одобрение, Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија и мало стопанство може 
со одобрението за геолошки истражувања на мине-
ралните суровини што се од поголем општ интерес 
да определи инвеститорот што порано добил одоб-
рение да ги запре натамошните работи на тој про-
стор. 

Во случајот од став 1 на овој член инвестито-
рот што подоцна добил одобрение за истражување, 
е должен на инвеститорот што морал да ги запре, 
работите да ги надомести средствата што ги вложил 
во истражните работи. 

х Член 32 
Инвеститорот може во текот на изведувањето на 

истражните работи да бара одобрението за истражу-
вање да се прошири и на други минерални сурови-
ни на истиот простор за истражување. 



Стр. 412 — Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СТМ 25 мај 1988 

' Кон барањето за проширување на одобрението 
за истражување од став 1 на овој член, инвеститорот 
поднесува извод од геолошкиот регистар за можнос-
та на постоењето на други минерални суровини, ако 
поранешниот извод не содржи доволно податоци за 
тоа. 

Член 33 
Рудамската индустрија не е должна да прибави 

одобрение за истражувале на нови минерални суро-
вини на експлоатационо! о поле на кое врши експлоа 
тација. 

Одобрението за истражување може да ое изда-
де и за истражување на минерални суровини на про-
стор за кој е издадено одобрение за експлоатација, 
ако истражувањето се однесува на минерални суро-
вини што рударската организација не ги истражува, 
односно не ги експлоатира и ако со истражните ра-
боти не се испречуваат рабо!лао па експлоатацијата, 

з. Простор за истражување 

Член 34 
Геолошки истражувања на минерални суровини 

се вршат во- определениот простор за истражување. 
Просторот за истражување е земјиште на кое се 

врши истражување на минерални суровини. 
Просторот за истражување има неправилна фор-

ма со природни граници. 
, Кога • просторот за истражување нема природ-

ни граници се ограничува со прави линии поврзани 
според топографските знаци на с и т у а ц и ј а т а карта 
или по координати. 

Член 35 
Големината на просторот за истражувале се оп-

ределува, по правило, според барањето на инвест«-, 
торот. 

Ако се бара определување на простор за истра-
жување во големина која, не одговара на можнос-
тите за истражување од страна на инвеститорот, го-
лемината на просторот ја определува Републичкиот 
комитет за енергетика,, индустрија и мало стопан-
ство. 

Член 36 ' 
На земјиштето и објектите во општа употреба 

(објекти на народната одбрана, сообраќајници, водо-
градби, водоводи, електрични водови од висок на-
пон, подрачја на извори на минерални и термални 
води, културни споменици, природни реткости, гро-
бишта и други објекти), како и на подрачјата што 
се прогласени за заштитени {национални паркови, 
заштитни шуми и друго) може да' се вршат гео-
лошки истражувања на минерални суровини, врз ос-
нова на одобрение што го издава Извршниот оовет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, по претходно мислење од органот, организа-
цијата, односно заедницата што управува со земји-
штето, објектите и подрачјата. 

Член 37 
На земјиштето под згради и просторот до • 40 

метри доколу зградите се врши геолошко -истражу-
вање на минерални суровини ©о согласност со соп-
ственикот односно корисникот. 

За геолошките истражувања од став 1 на ово) 
ЧЈГен се плаќа надоместок според прописите за екс-
пропријација. 

Член 38 
Републичкиот комитет за енергетика, индустри-

ја и мало стопанство е должен да води евиденција 
за сите простори " за истражување и катастар на 
просторите за истражување. 

, Во катастарот на просторите за истражување се 
внесуваат податоци за минералните суровини што сс 
предмет на истражувањето, инвеститорот на кого е 
издадено одобрение и резултатите од истражува-
њата. 

4. Истражни работи 

Член 39 
Организацијата на здружениот труд што • врши 

геолошки истражувања го пријавува почетокот на 
истражните работи на општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на рударството на чие > 
подрачје се врши истражувањето и на Републичкиот 
инспекторат за техничка инспекција, најдоцна 15 
дена пред почетокот на работите. 

Член 40 
Инвесшторот во текот на геолошките истражу-

вања му поднесува на органот што го издал одобре-
нието извештај за извршените истражни работи и 
за резултатите од истражувањето во роковите што 
органот ги определи. 

Извештајот за извршените истражни работи .со-
држи податоци за: 

1. Видот и обемот на извршените истражни ра-
боти; 

2. Количината и квалитетот на истражената ми-
нерална суровина; 

3. Другите минерални суровини што се пронај-
дени. при истражувањата; 

4. Извадената количина минерални суровини ве! 
текот на истражувањето и целта за која е употре-
бена; 

5. Подземните води; и 
6. Резултати од технолошките испитувања. 
Кон извештајот се приложуваат и топографски 

карти во соодветен размер со јасно вцртани места 
на кои се изведени истражните работи. 

Член 41 -
При истражувањето се вадат минерални суровини 

само во количина потребна за испитување на ква-
литетот и технологијата утврдена со одобрението за 
геолошки истражувања. 

Инвеститорот односно изведувачот води евиден-
ција за извадената количина и за целите' за кои е 
користена минералната суровина, за што го известува 
органот што го издал одобрението за геолошки ис-
тражувања. 

Средствата од прометот на минералните суровини 
извадени при истражните работи се користат за ис-
тражни работи. 

Член 42 
При изведување на истражните работи на нови 

простори и лежишта со длабинско 'дупчење од по-
вршината и на подземни и површински рударски 
работи, инвеститорот врши комплексни геолошко-
минеролошки и хемиски испитувања на присутните 
корисни минерални- компоненти на целиот профил 
на изведуваната истражна работа. 

Видот и обемот на истражните работи од став 
1 на овој член ги определува органот што го издава 
одобрението за геолошките истражувања. 

Член 43 
Изведувањето на истражните работи наменети за 

изградба како и при * изградбата на инвестициони 
објекти, доколку природата на инвестициониот об-
јект е таква што можат со неговото изведување да 
се, добијат податоци од интерес за рударско-геолош-
ки цели, инвеститорот е должен да го пријавува на 
Републичкиот комитет за енергетика; индустрија и 
мало стопанство и на општинскиот орган на уп-
равата надлежен за работите на рударството кои ја 
утврдуваат потребата за изведување на неопходните 
геолошки истражувања и испитувања. 

Член 44 
По завршувањето или трајното запирање на ис-

тражните- работи инвеститорот е должен за тоа да 
му поднесе извештај, со сета документација, за ре-
зултатите од истражувањето на органот што го из-
дал одобрението за истражување. 
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Извештајот од став 1 на овој член, покрај по-
датоците од член 40 став' 2 на овој закон содржи 
податоци и за: 

1. Физичко-хемиските особини на испитуваните 
минерални суровини ; 

2. Тешкотиите при изведувањето на истражните 
работи (лизгање на теренот, растресени карпи, под-
земни и надземни води, гасови и друго); и 

3. Можноста за натамошно истражување или екс-
плоатација и за тешкотиите што при тоа е можно 
да се очекуваат. 

Член 45 
По завршувањето или трајно запирање на ис-

тражните работи, организацијата на здружениот 
труд што врши геолошки истражувања ги спрове-
дува мерките на обезбедување со кои се исклучува 
можноста од опасност за4, луѓето, имотот и човеко-
вата околина. 

3. Одземање на одобрение за геолошки истражувања 

Член 46 
Органот што го издал одобрението за геолошки 

истражувања ќе го одзема од инвеститорот кога: 
1. Н е се спроведени пропишаните мерки за за-

штита при работата и потребните мерки за безбед-
ност на луѓето и за обезбедување на недвижните и 
движните предмети; 

2. Со истражните работи се попречуваат или се 
загрозуваат другите рударски работи на истиот -или 
на соседниот простор за истражување; 

3. Истражните работи се изведуваат спротивно 
на методите на современата рударска наука и тех-
ника и со тоа се загрозува идната експлоатација на 
минералните суровини на истиот или на соседниот 
простор 'за истражување ; 

4. Не се извршени истражните работи определе-
ни со одобрението за истражување; 

5. Организацијата на здружениот труд не ги ис-
полнува условите предвидени со овој закон; 

в. Инвеститорот не отпочне со истражувачките 
работи во рокот определен со одобрението; и 

7. Инвеститорот не достави извештај за изврше-
ните геолошки истражувања во рокот определен со 
одобрението. . - ' 

6. Резерви на минерални суровини 

Член 47 
Инвеститорот и рударската организација утврду-

ваат, евидентираат и собираат податоци за резер-
вите на минерални суровини и подземни води и из-
работуваат биланс на истите согласно со прописите 
за единствениот начин на утврдување, евидентирање 
и собирање на податоци за резервите на минерални 
суровини и подземни води и за билансот на тие ре-
зерви. 

Заверување на резервите на минерални суровини 
врши Републичкиот комитет за енергетика, индус-
трија и мало стопанство по пат на стручна комисија 
или врз основа на извршена писмена рецензија од 
геолошко-истражувачка организација 

Глава III 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

1. Заеднички одредби 

Член 48 
Експлоатација на минерални суровини може да 

врши рударска и друга организација на здружениот 
труд, кога има вработено на неодредено време ра-
ботници што ги исполнуваат условите во поглед на 
стручната подготовка, работното искуство и струч-
ниот испит пропишан со овој закон, 

Член 49 ' 
Граѓаните, здруженијата на граѓаните и другите 

граѓанско правни лица, месните заедници и опште-
ствените организации можат да вршат експлоатација 
на камен, песок, чакал, туларскд и грнчарска глина 
за сопствени потреби. 

Член "50 
Работи на сменоводител во рударски објекти и 

постројки може да врши работник кој има најмалку 
IV степен стручна подготовка од соодветна струка, 
најмалку две години работно искуство во струката 
и положен стручен испит. 

Во случај на - дефицитарни кадри од IV степен 
стручна подготовка, работите на сменоводител" мо-
же да^ги врши и работник со III степен стручна 
подготовка од соодветна струка со претходна про-
верка што ја врши организацијата1 на здружениот 

' труд во која е вработен. 
Работи на работоводител на рударските објекти, 

може да ги врши работник кој намалку две години 
вршел работи како сменоводител во соодветните об-
јекти од став 1 на овој член. 

Член 51 ^ 
Работи на,технички раководител во одделни по-

гони во рударската организација врши работник кој 
има VIII степен стручна' подготовка од соодветна 
струка, најмалку три години работно искуство и по-
ложен стручен испит или VI, степен стручна подго-
товка од соодветна струка, најмалку четири години 
работно искуство и положен стручен испит. 

Член 52 
Работи на главен технички раководител во ру-

дарска организација врши работник кој има најмал-
ку VIII степен стручна подготовка од рударска 
струка, пет години работно искуство во струката, 
од кое најмалку две години работно искуство на тех-
нички раководител во јама, површински коп, во об-
јекти за збогатување и облагородување на минерал-
ните' суровини, служба за заштита при работата, за 
развој или за проектирање и положен стручен испит. 

Член 53 
Работи на самостоен јамски мерач, односно мерач 

на површинските копови може да врши работник 
кој има најмалку IV степен стручна подготовка од 
рударска односно геодетска струка, две години ра« 
ботно искуство и положен стручен испит. 

Член 54 
Работи од членовите 51 и 52. на овој закон во 

јами кои се загрозени со метан или опасна ј а г л е н о в 
прашина, вршат работници со работно искуство ут-
врдено со овие членови од Законот од кое една го-
дина работно искуство во Јами загрозени со метан, 
односно со опасна јагленова прашина. 

Член 55 
Работи на минирање вршат лица кои работеле 

како копачи во исти погони или во погони со лого-* 
лема опасност, за кои комити ја^а на руд^рската ор-
ганизација оценила дека се оспособени за самостој 
но вршење на овие работи. -V 1 

На испитот за проверка на нивната оспособеност 
учествува и рударски инспектор. 

2. Одобрение за експлоатација ' ^ 

Член 56 
- Експлоатација и к ' минерални суровини се врши 

со одобрение. 
Одобрение за експлоатација на минерални суро-

вини издава Републичкиот комитет за енергетика, 
индустрија и мало стопанство. 

Одобрение за експлоатација на доломити, варов-
ници, сопирен кварц, мермерисани варовници над* 
рор од мермерните лежишта, украсен камен, кера-
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Јушчка и туларска глина, чакал и песок, освен од 
речните корита и езерата, издава Републичкиот ко-
митет за енергетика, индустрија и мало стопанство 
џо претходно мислење од општинскиот орган на уп-
равата надлежен за работите на рударството на чие 
подрачје се наоѓа минералната суровина. 

Мислењето од став 3 на овој член надлежниот 
орган на општината го дава по, претходно мислење 
од месната заедница на чие подрачје се наоѓа мине 
ралната суровина. 

Одобрение за експлоатација на. туларска и грн-
чарска глина, песок, чакал и камен што го вршат 
здруженијата на граѓаните и другите граѓанско прав-
ни лица, месните заедници и општествените органи-
зации за сопствени потреби, издава општинскиот ор 
гал на управата надлежен за работите на рудар-
ството по претходно мислење од месната заедница 
на чие подрачје се наоѓа минералната суровина. 

Член 57 
Одобрение за експлоатација се издава по барање 

на рударската организација. 
* Во барањето за издавање на одобрение е потреб-

но да се назначат минералните суровини за к&и се 
бара експлоатација и податоците за техничката и 
организационата подготвеност за рационално иско-
ристување на минералните суровини. 

Кон барањето се приложува.-
1. Оитуациона карта со вцртани граници на екс-

плоатационото поле во таков размер, што врз основа 
на неа можат на теренот да се определат грани-
ците на тоа поле со сообраќајниците и другите об-
јекти што се наоѓаат на тоа поле- и со назначување 
на општината на чие подрачје ед наоѓа експлоата-
ционото поле; ч 

2. Доказ за заварени билансни резерви на ми-
нерални СУРОВИНИ; 

3. Податоци за техничката опрвхменост и стручни 
работници за експлоатација на минерални сурови-
ни; и 

4. Положба и граници на експлоатационото поле. 
1 1 

Член 58 
Со одобрението за експлоатација се определуваат: 
1. Рударската организација на која се одобрува 

експлоатација; 
2. Видовите на минерални суровини што се пред-

мет на експлоатација; 
3. Положбата и границите на експлоатационото 

поле,- и 
4. Рокот во кој мораат да се извршат подготви-. 

телните работи и да се почне оо редовна експлоа-
тација. 

Член 59 
Кога барање за добивање на одобрение за екс-

плоатација на исто експлоатационо поле за ист вид 
минерални суровини поднеле две или повеќе рудар-
ски организации, Републичкиот комитет за енерге-
тика, индустрија и мало стопанство ќе издаде одоб-
рение на онаа рударска организација што нуди нај-
рационална и најекономична експлоатација на мине-
ралните суровини. 

Ако во случајот од став 1 на овој член барање 
за-издавање на одобрение поднела рударската орга-
низација што 'претходно вршела истражување на ова 
експлоатационо поле со цел за обновување на резер-
вите на минералните суровини што ги експлоатира, 
оваа организација има^ првенствено право на добива-
ње одобрение за експлоатација, ако ги исполнува 
пропишаните услови 

Член 60 
По барање на рударската организација, органот 

што го издава одобрението за експлратација може 
издаденото одобрение за експлоатација да го про-
шири и на друг вид минерални суровини што се 
наоѓаат на експлоатационото поле. 

Кон барањето од став 1 на овој член се при-
ложуваат и докази од точките 2 и з на став з од 
член 57 на овој_закон, 

Член 61 
Кога одобрението за експлоатација не ги содр-

жи сите видови минерални суровини што се наоѓаат 
на експлоатационото поле. Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија и мало стопанство. може 
да издаде одобрение за експлоатација на минерални-
те суровини што не се содржани во одобрението, на 
друга рударска организација. 

Пред да издаде одобрение на другата рударска 
организација, органот од став, 1 на овој член ќе по-
бара образложено мислење од рударската организа-
ција што ја врши експлоатацијата, за можноста за 
експлоатација на минерални суровини и ќе ја пови-
ка да поднесе барање за проширување на одобре-
нието, доколку е заинтересирана. 

Член 62 
На експлоатационото поле на кое се врши под-

земна односно површинска експлоатација, Републич-
киот комитет за енергетика, индустрија и мало сто-
панство може да издаде одобрение за површинска 
односно подземна експлоатација на минерални суро-
вини на друга рударска организација, само ако, оо 
истата не се попречува или загрозува работата на 
експлоатацијата. 

Член 63 
Одобрението за експлоатација и се доставува 

на рударската организација што го поднела бара-
њето и на општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на рударството на чие подрачје 
се наоѓа експлоатационото поле. 

Член 64 
Органот што го издал одобрението за експлоа-

тација, ќе го одземе кога' рударската организација: 
1. Не отпочне со експлоатацијата во рокот оп-

ределен со одобрението за експлоатација; 
2. Не изработи главен рударски проект б-о ро-

кот определен со одобрението за експлоатација; и 
3. Со натамошна експлоатација би го довела во 

опасност животот и здравјето на луѓето и имотот-

Член 65 
Одобрението за експлоатација на минерални су-

ровини престанува да важи кога.-
1. Е исцрпена минералната суровина на просто-

рот на експлоатационото поле; и 
2. Рударската организација престанала со ра-

бота или од неоправдани причини не врши експлоа-
тација. 

3. Експлоатационо доле 

Член бб 
Експлоатација на минерални суровини се врши 

во . определено експлоатационо поле. 
Експлоатационото поле е земјиште ограничено 

со Природни граници или со прави линии, а се про-
стира неограничено во длабочината на земјата меѓу 
вертикалните рамнини положени низ тие линии, 1 

односно природни граници. 

Член 67 
Експлоатационото поле го опфаќа, по правило, 

целиот простор за истражување на лежиштето на 
минералната суровина со појасот на уривање поради 
експлоатацијата. 

Кога лежиштето на минералната суровина опфа-
ќа голем простор, така што постојат услови за от-
ворање на повеќе рудници, Републичкиот комитет за 
енергетика, индустрија и мало стопанство може со 
одобрението за експлоатација да го ограничи екс-
плоатационото поле само на еден дел од лежиштето 
на минералната суровина. 

Член 68 . 
За изградба на објекти на земјиштето во грани-

ците на експлоатационото поле пред издавањето на 
одобрението за изградба на градежен објект се при* 
бавува мислење од рударската организација, 
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Кога според образложеното мислење на рудар-
ската организација може да настане оштетување на 
објектот поради рударските работи, органот надле-
жен за издавање на одобрение за изградба на гра-
дежен објект ќе прибави мислење од Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и мало стопан-
ство. 

Кога и според мислењата на Републичкиот коми-
тет, за енергетика, индустрија и мало стопанство по-
стои можност за оштетување на градежниот објект, 
одобрение за изградба на објектот нема да се из-
даде. 

По исклучок, одобрение за изградба на граде-
жен објект може да се издаде и кога, според ми-
слењето на рударската организација односно на Ре-
публичкиот комитет за енергетика, индустрија и ма-
ло стопанство, постои можност за оштетување на 
градежниот објект доколку не постои опасност по 
животот и здравјето на граѓаните, и ако инвестито-
рот писмено се откаже од правото на надоместокот 
на штетата што би настанала како последица на 
рударските работи. 

Ру.царската организација има право на надоме-
сток на штета предизвикана со изградбата на об-
јектите. 

4. Експлоатација на минерални суровини 

Член 69 
Рударската организација може да отпочне со из-

ведување на рударски, работи и изградба на рудар 
ски објекти и постројки врз основа на одобрен 
проект. 

Член 70 
Експлоатација на минерални суровини на земји-

штето и објектите од член 36 на овој закон како и 
на подрачјата што се прогласени за заштитени 
може да се врши врз основа^ на одобрение што го 
издава Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија по претходно ми-
слење на органите, организациите и заедниците кои 
управуваат со земјиштето, објектите и подрачјата. 

Член 71 
Рударската организација е должна да и дозволи 

на рудароката организација од соседното експлоа-
тационо поле отворање и пробивање на отвори за 
проветрување или одводнување, ако со тие работи 
не се доведуваат во опасност сигурноста на луѓето 
и објектите и нејзиното работење. 

Рударската организација е должна да и дозволи 
на рударската организација од соседното експлоа-
тационо поле на своето експлоатационо поле изград-
ба односно отворање или пробивање ќа патиштата, 
индустриски колосеци и други сообраќајници за 
превезување, односно одвезување на минералните су-
ровини, како и користење на слободните објекти 
и постројки. 

Користењето на слободните објекти и постројки 
се В Р Ш И со надоместок врз основа на спогодба. 

Кога не се постигне спогодба, одлука донесува 
органот што го издал одобрението за експлоатација. 

Член 72 
Водите тито ќе се појават при изведувањето на 

рударските работи/ рударската организација може 
да ги користи за свои потреби се до нивното вле-
вање во постојните површински води. 

5. Катастар на експлоатационото поле 

Член 73 
Републичкиот комитет за енергетика, индустри-

ја и мало стопанство води катастар на експлоатацио-
ните полиња на име на рударската организација. 

Во катастарот на експлоатационите полиња се 
внесуваат податоците за одобрението за експлоата-
ција на минералните суровини на определено екс-

плоатационо поле. податоци за дополнително изда-
дените одобренија за ' истражување или експлоатаци-
ја на тоа експлоатационо поле, како и податоци 
за рударските организации на кои им е издадено 
одобрение. 

Член 74 
Експлоатационото поле се води во катастарот на 

експлоатационите полиња до потполно исцрпување 
на минералната суровина на подрачјето на тоа поле. 

Експлоатационото поле се смета дека е исцрпе-
но од Определената минерална суровина, ако таква 
суровина веќе не постои или е во таков состав и 
обем што нејзиното натамошно вадење е нерента-
билно. , 

Експлоатационото поле ќе се води и понатаму 
во катастарот на експлоатационите полиња и кога 
рударската организација престанала со работа пред 
да биде извадена целата минерална суровина. 

Член 75 
Во катастарот на експлоатационите полиња имаат 

право на увид сите заинтересирани органи, органи-' 
зации и заедници. 

6. Рударски проекти и планови 

Член 76 
За експлоатација на минерални суровини и из-

градба на рударски објекти и постројки се изра-
ботуваат следните рударски проекти-. 

1. Главен рударски проект; 
2. Дополнителен рударски проект; и 
3. Упростен рударски проект. 

Член 77 
Главниот рударски проект содржи особено: тех-

нички опис на работите за отворање и разработка 
на лежиштето,- технолошкиот процес за експлоата-
цијата и методите на откопување; опис на сигурнос-
ните и заштитните столбови; потребните пресметки; 
а. особено пресметка и опис на проветрување и од-
воднување, пресметка и премер на работите; снабду-
вањето со електрична енергија,- потребните цртежи,-
графикони, геолошки карти и рударски планови, 
како и резултати на хидролошките, геомеханичките 
и другите испитувања. Со проектот мораат да бидат 
решени сите прашања на погонската сигурност и 
заштита од опасноста од гасови, јамски пожари, 
експлозивен јагленов прав, агресивен минерален прав, 
јонизирачко зрачење, пробив на вода и да бидат 
предвидени сите потребни средства и мерки за ко-
лективна и лична заштита на работниците и чове-
ковата околина. 

Главниот рударски проект' за површински отко-
п а покрај елементите од став 1 на овој член, со-
држи и опис на технолошкиот процес на откривање 
и одлагање на јаловината, опис на завршните ^па-
дини од површинскиот откоп и проект за приведува-
ње на земјиштето во култури. 

Член 78 
Дополнителен рударски проект се изработува за 

отворање и експлоатација на нови хоризонти, реви-
ри или делови од пласт и рудни тела, изградба на 
магацини за експлозив на откопната метода во по-
стојните рудници. 

Член 79 
Уиростен рударски проект се изготвува за об-

јекти, постројки и уреди 1пто не се опфатени во 
членовите 77 и 78 на овој закон кој содржи тех-
нички оѓшс, пресметка, предмер, цртежи и опис на 
потребните мерки за заштита при работата. 

Член 80 
Рударски проекти може да изработува органи-

зација на здружениот труд која е регистрирана за 
вршење на тие работи. 

Организација на здружениот труд^ може да се 
регистрира за изработка на рударски проекти ако 
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во работен однос има најмалку тројца работници со 
VIII степен стручна подготовка од рударска струка 
и по еден работник со VII, степен стручна 'подго-
товка од електро^, машинска, градежна, геолошка и 
економска струка и положен стручен испит. 

По исклучок организација на здружениот труд 
може без да е запишана во ^судскиот регистар, да 
изработува рударски проекти само за свои потре-
би ако има најмалку двајца работници со VII, сте-
пен стручна подготовка рударска струка, од кои еден 
со најмалку три години работно искуство во стру-
ката и положен стручен испит. 

Рударски проекти од ставовите 2 и 3 на овој 
член можат да изработуваат лица кои најмалку две 
години вршеле работни задачи од-таков вид на ру-
дарски објекти за кои се изработува проектот. 

• Рударски проект од став 3 на овој член може 
да изработува работник со IV степен стручна под-
готовка од соодветна струка односно насока и нај-
малку три години работно искуство и положен стру-
чен испит. 

Со изработката на главниот и дополнителниот 
рударски проект може да раководи работник со VII1 
степен стручна подготовка, рударска струка со соод-
ветна насока кој има три години работно иску-
ство во рударски објекти од таков вид за кој- се 
изработува проектот и положен стручен испит. 

Главниот проектант на рударскиот проект е .во 
работен однос во организацијата на здружениот труд 
во која се изработува проект и е одговорен за ос-
новната концепција на рударскиот проект, а оста-
натите проектанти се одговорни за техничките ре-
шенија и квалитетот за делот на проектот на. кој 
работеле. 

, Член 81 
Изведувањето на работите според главниот и 

дополнителниот рударски проект го одобрува Ре-
публичкиот комитет за енергетика, индустрија, и ма-
ло стопанство. 

За воведување, односно за проверка на нова ме-
тода на откопување и пробно откопување на архи-
тектонски (украсен камен) како и за експлоатација 
на градежен материјал при изградбата на патиш-
та, брани, пруги и други објекти се издава одоб-
рение за период од две години; 

Член Ѕ2 
Со барањето за добивање на одобрение за изве-

дување на работите според рударските проекти по-
крај доказите утврдени со прописите за изградба 
на инвестициони објекти се поднесува и: 

1. Рударски проект со стручна оцена, и 
2. Доказ за заверени билансни резерви на ми- • 

нерални суровини. 
Член 83 

Пред издавањето на одобрение за изведување 
на работите, рударските проекти подлежат на струч-
на оцена во поглед на мерките и нормативите за 
Заштита при работа, ажурноста на објектите, по-
стројките и уредите, луѓето и на соседните објекти, 
како и во поглед на примената на современите до-
стигнувања' и методи* на рударската наука и техно-
логија. 

Член 84 
Стручната оцена, техничкиот преглед и пушта-

њето во употреба на рударски објекти, постројки и 
уреди изградени според главниот и дополнителниот 
рударски проект, се врши согласно со прописите за 
изградба на инвестициони објекти што се однесува 
на инвестиционата програма, а за упростениот ру-. 
даоски проект оцената ја врши' рударската 'органи-
зација. 

Член 85 , 
Рударската организација ги пријавува" рударски-

те работи на општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на рударството на чие подрачје 
ќе врши експлоатација и на Републичкиот инспекто-
рат за техничка' инспекција, најдоцна 15 дена пред 
почетокот на работите, 

Член 85 
Со претходната согласност од органот што го 

издал одобрението за експлоатација можат да се 
кршат нужни отстапувања од одобрените проекти 

Организациите на здружениот труд за истражу^ 
вање и експлоатација на нафта и земен гас, можат 
поради теолошките услови и конфигурацијата на 
теренот, да ја менуваат локацијата на дупнатините 
предвидени со проектот и без согласност на орга-
нот што го издал одобрението за експлоатација, но 
се должни за тоа писмено да го известат. 

Член 87 
Рударската организација во годишниот план за . 

работа според, рудар еко-геолошките услови, предви-
дува истражни работи и работи на отворање на ле-
жишта заради обезбедување на резерви од минерал 
ни суровини за експлоатација, односно заради нив-
но обновување. 

Рударската организација е должна да води кни-
га за резервите на минералните суровини со сос-
тојба на крајот на годината. 

Член 88 ^ 
Рударската организација е должна годишниот 

план за работа да го доставува на органот што го 
издал одобрението за експлоатација. 

Органот од став 1 на овој член може да стави 
забелешки во поглед предвидените мерки за зашти-
та при работа на мерките за безбедност на луѓето 
и имотот, работите за обновување на резервите на 
минерални' суровини,. примената на техничките про-
писи на рационалноста на експлоатацијата. Забе-
лешките на органот се задолжителни за рударската 
организација. 

Ако органот од став 1 на овој член не стави 
забелешки во рок од 30 дена од денот на приемот 
на планот, ќе се смета дека нема забелешки. 

Член 89 
Рударската организација која врши експлоатација 

на минерални суровини по завршувањето на експлоа-
тација на лежиштето или дел од детиштето, е долж-
на земјиштето да го приведе во култура според член 
77 став 2 на овој закон. 

Ако рударската организација не постапи според 
став 1 на овој член, општината може приведувањето 
на земјиштето во култура, да го довери на друга 
организација на товар на рударската организација 
што вршела експлоатација. 

Рударската организација по завршување или трај-
но запирање на рударските работи ги спроведува 
мерките за обезбедување со кои се исклучува мож-
носта од опасност за луѓето, имотот и човековата 
околина. 

7. Запирање на експлоатационите работи 

Член 90 
Кога рударските работи мора привремено да се 

запрат поради непредвидени пречки (пробив на га-
сови или вода,- преломи во врска ^о горски удар) 
јамски пожари; растројувања на главните патишта 
за проветрување, проаѓање, фдводнување и превоз,-
лизгање на терен; ерупции ' и слично) рударската 
организација го известува Републичкиот инспекто-
рат за техничка инспекција во рок од 24 часа по 
запирањето на работите. 

За привремено запирање на работите што е 
планирано ^однапред рударската организација е долж-
на да го извести органот што го издал одобрението 
за експлоатација и Републичкиот инспекторат за тех 
пичка инспекција во рок од 15 дена пред запира-
њето на работата. 

Кога запирањето на работата трае подолго бд 
15 дена се врши премерување и дополнување на ру-
дарските планови; а се 'составува записник за при-
чините за запирање на работите и за опасностите 
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што можат да се појават при повторно отворање 
на јамата или нејзин дел. 

За време на привременото запирање на рабо ^ 
тата, главните јамски простории мораат да се одр-
жуваат во таква состојба Ц1то низ нив може да се 
минува без опасност. 

Член 91 
Доколку трајно се запира експлоатацијата во 

одделни јамски погони или површински копови, 
рударската организација го известува за тоа о р е -
вот што го "издал одобрението за експлоатација и 
Републичкиот инспекторат за техничка инспекција, 
во рок од 15 дена пред запирањето на работите. 

Органот што го издал одобрението за* експлоа-
тација може во случај на запирање на работата, 
да формира комисија која на самото место ќе ги 
испита причините за запирање на работите и постое-
њето на резерви на минерални суровини. 

Ако . рударската организација престане со рабо-
та, сите - рударски планови и скици, мерачки книги 
и другата документација со состојбата на рудар-
ските работи во времето на престанокот на рабо-
тата, е должна да му ги предаде на чување на ор 
г&нот што го издал одобрението за експлоатација. 

Глава IV 
МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

Член 92 
За заштита на животот и здравјето на работ-

ниците, рударската организација е должна навре-
мено да ги преземе и спроведе пропишаните мерки 
за заштита при работа и да организира служба за 
заштита при работа и спасување и служба за заш-
тита од пожари, секоја според своите специфични 
услови на работа. 

Член 93 
Во рударските, подземни простории како и во 

останатите рударски објекти и постројки во кои се 
појавува метан и други запаливи гасови или опас-
на јагленова прашина, забрането е внесување на 
лесно запаливи материи, прибор за пушење или 
други средства кои можат да предизвикаат пожар, 
палење или експлозија. 

Работник кој раководи со магацини, спремишта, 
превоз и пренос / со експлозивни материи или врши 
работи на минирање, како и други лица во рудни-
кот кои било по _ кој основ доаѓаат во овие просто-
рии или помагаат при превозот и преносот на екс-
плозивните материи и м и н и р а њ е м , мора да се 
придржуваат кон пропишаните мерки за ј заштита 
при работа и мерките за заштита од пожар. 

Работниците со посебни овластувања и одговор-
ности и други работници кои учествуваат во техно-
лошкиот процес се должни да ги спроведуваат и 
контролираат мерките за заштита при работа и 
мерките за заштита од пожар кои се однесуваат 
на заштитата од опасност на експлозија на метан, 
други опасни гасови или јагленова прашина или\ од 
агресивна прашина, јонизирачко зрачење, силикоза, 
пробив на вода и пожар. 

Член 94 
Службата за заштита при работа врши осо-

бено : * 
1. Непосредна контрола во спроведувањето на 

пропишаните мерки за заштита при работа,- < 
2. Евиденција на несреќиве на работа 'и про-

фесионалните заболувања и на причините од коп 
настанале; 4 . 

3. Анализирање на причините за несреќите ^ нд 
работа и професионалните заболувања и предлагање 
мерки и методи на работа кои обезбедуваат успеш-
но отстранување на овие. причини,-

4. Следење на здравствената состојба ћа 'работ-
ниците и презема мерки за подобрување на усло-
вите при работа,-

5. Изработува шестомесечен извештај за состој-
бата на заштитата при работа кој се доставува на 

разгледување на надлежната инспекција и самоуп-
равните органи во рударската организација; и 

6. Дава предлози на органите и другите органи 
во рударската организација за преземање на, мериен 
за унапредување на заштитата при работа. 

Член 95 
Работи во службата за заштита при работа вр-

ши работник во рударската организација / кој има 
најмалку VII степен стручна подготовка од соод-
ветната струка. 

Работи на раководење во службата за заштита 
при работа врши работник кој има . VIII степен 
стручна подготовка од рударска струка со најмалку 
три години работно искуство и положен стручен 
испит или VI, степен 'стручна подготовка од рудар-
ска струка со најмалку четири години работно ис-
куство и положен стручен испит. 

Член 96 
Рударската организација е должна шестомесеч-

но да ја разгледува состојбата за заштита при ра-
бота и работата на службата за заштита, службата 
за спасување и службата за заштита од пожар и да 
утврдува насоки за унапредување на работата. 

Член 97 
Кога за потребите на рударската организација во 

јама или на површина, работа, изведува една или 
повеќе организации, пред почетокот на изведува-
њето на работите работниците на тие организации 
се запознаваат со прописите и мерките за заштита 
при работа, опасности кои можат да настанат при 
изведување на работите, како и со спроведувањето, 
на мерките за заштита при работа. 

Контрола над спроведувањето на техничките мер 
ки и нормативи за заштита при работа, врши служ-
бата за заштита при работа и други служби на ру-
дарската организација за чија потреба се изведу-
ваат работите. ' ' 

Член 98 
Рударската организација е должна преку струч-

на комисија еднаш годишно да/ ги проверува знае-
њата, прописите и мерките за заштита при работа, 
како и планот за заштита и акција за спдсување при 
сторен изненаден несреќен случај, работниците со 
посебно овластување и одговорност кои вршат над-
зор, палители на мини, како и работник со III сте-
пен стручна подготовка, ако работата е врзана не-
посредно за подземните рударски работи. 

Работниците кби нема да покажат зад ов ол ите л-/ 
но знаење од прописите и мерките за заштита при 
работа, а особено од спроведувањето на планот за 
заштита и акцијата за спасување, не можат поната-
му да ги вршат работите, односно работните зада-
чи, се додека со повторно проверување не ср утвр-
ди дека ги познаваат прописите и мерките за заш-
тита при работа. 

Член 99 1 

Секој работник во рударската организација е 
должен неодложно, веднаш да го извести непосред-
ниот раководител, за секоја појава на опасност' при 
извршувањето на рударските работи а особено при 
појавата на експлозивни; загушливи и ОТРОВНИ га-
сови, пробив на вода, појава на оган, горски удар, 
лизгање на земјиште ^ли други појали кои можат 
да ја загрозат безбедноста на работниците, мате-
ријалните добра и имотот. 

За појавите од став. 1 на овој член рудапската 
организација е должна неодложно веднаш ла го из-
вести Републичкиот инспекторат за техничка инспек-
ција. 

Член 100 
рударската организација е должна веднаш да 

го извести општинскиот оргзн на управата надле-
жен за внатрешни работи и Републичкиот инспекто-
рат за техничка инспекција за секој смртен случај, 
колективна несреќа, потешка повреда при работа, 
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за секој несреќен случај што го загрозува животот 
на работниците што се на работа во рударската 
организација, како и за причините на несреќата. 

Член 101 
Рударската организација е должна да понуди по-

мош на соседната рударска организација доколку 
нејзините екипи за спасување не се ангажирани, вед-
наш по дознавањето дека ка ј таа . организација ' на-
станал несреќен случај или е причинета материјал-
на штета. 

Член 102 
Со акцијата за спасување раководи работник со 

посебно овластување и одговорност во - рударската 
организација кој е одговорен ' за техничките ра-
боти. 

Кога рударскиот инспектор оцени дека презе-
маните мерки се недоволни и неефикасни, може 
да ја преземе акцијата за спасување или да опреде-
ли друг работник кој ќе раководи с^ акцијата. 

Член 103 
Ако настане несреќен случај од поголем обем 

или со тешки последици за рударската организација, 
општината, по барање, на раководителот на акци-
јата за спасување ќе нареди и спроведе мобилиза-
ција на потребен број работници, превозни сред-
ства и противпожарни организации, со надоместок 
на стварните трошоци од страна на загрозената ру-
дарска организација. 

Член 104 
Во случај на опасност за рударската организа-

ција - сопствениците и корисниците на земјиштето 
се должни да дозволат на нивното земјиште да се 
извршат неопходни работи за отстранување на опас-
носта. 

Рударската организација е должна да ја надо-
. мести штетата направена со изведување на работите 

ед став 1 на овој член. 
) 

Глава V 

РУДАРСКИ МЕРЕЊА И РУДАРСКИ ПЛАНОВИ 

Член 105 
За правилно изведување • на геолошките истра-

жувања и рударските работи и за рационално ис-
тражување и експлоатација на минералните сурови-
ни, како и за заштита при работа и спречување на 
материјални штети, организациите на здружениот 
ТР̂ ТЈ кли вршат геолошки истражувања и 'рударски-
те организации се должни да вршат рударски ме-
рења и ВРЗ основа на нив, да изработуваат планови 
односно карти за состојбата на геолошките истражу-
вања и рударските работи, нивната меѓусебна по-
ложба и положбата на рударските работи и рудар-
ските објекти во однос на старите рударски работи 
и објекти, како и во однос на другите објекти и 
водите на површината. 

Член 106 
Организацијата на здружениот труд за геолош-

ки истражувања и рударската организација имаат: 
1. С и т ^ ц и о н е ч план на просторот за истражу-

вање односно експлоатационото поле,-
2. Геолошка карта на просторот за истражува-

ње односно експлоатационото поле и на неговата 
околина, како и карактеристични геолошки .про-
фили ; 

Пгтан на рудникот, со вцртана површинска си-
туашЛт^ и посебните простории односно површин-
с к и КОЧОВИ; 

4. Планови за одделни . јами односно на јамоки 
и п о в р ш и н с к и КОПОВИ; 

5. Оттсопи ' и етажни планови на сите јамски и 
површенгки рударски работи на одделни ревири,-

6. Планови на енергетска мрежа (на електрич-
ната мрежа, д а компримираниот воздух и друго) на 
водоводната мрежа, како и на јамските постројки, 
со главните технички податоци,- и 

7. Планови за проветрување на јамите, 

Во рудниците со голем притек на вода и , со 
, сложена тектоника, се водат хидрогеолошки и тек-

тонски планови. 
Плановите од 'точките 4, *5, 6 и 7 од став 1 на 

овој член се дополнуваат секој месец, ., според на-
предувањето на рударските работи. 

Кога јамските работи се изведуваат во близина 
на порано изведуваните работи или напуштени де-
лови на јама спроти нив или спроти геолошки ра-
седи, дополнувањето на плановите се врши по по-
треба и во пократки рокови. 

Дополнувањето на плановите се врши во по-
кратки рокови и кога подземните работи се вршат 
во подрачјето на јамски огнови и водени- акумула-
ции, како и на земјиштето и објектите во општата 
употреба или во заштитени подрачја. 

Член 107 
Организацијата на здружениот труд за истра-

жување и експлоатација на нафта и земен гас има: 
1. Ситуационен "план на просторот за истражу-

вање, односно, на експлоатационото поле со назна-
чување на сите истражни експлоатациони дупнатини 
и на другите уреди; 

2. Геолошка карта на просторот за истражување, 
односно експлоатационото поле и на неговата околи-
на како и карактеристични геолошки профили,-

3. План на нафтеното поле,-
4. Карти за границите на рабната вода;, и 
5. Податоци и извештаи за дупчењето, електро-

картонажните мерења, зацевувањето, перфорацијата , 
освојувањето и мерењето на динамичкиот и статич-
киот притисок, за гасниот фактор и за сите дру-
ги физичко-хемиоки анализи на колекторите и флу-
идите. 

Член 108 
Ситуациониот план на експлоатационото поле и 

рударските мерења врз основа ба кои се изработу-
ваат рударските планови, мораат да бидат сврзани 

.на две постојани точки на теренот. 

Член 109 
За сите извршени мерења рударската организа-

ција е должна да води заверени мерачки книги. 
Мерачките книги се заверуваат според пропи-

сите за заверување на деловните книги. 

Член 110 
Рударски мерења врши и изработува планови 

односно ги дополнува работник кој има најмалку IV 
степен соодветна стручна подготовка (рударски мерач 
и геометар). 

Кога се изработуваат нови рударски планови, во 
нив се• пренесуваат деталите од рударски планови: 
стари јамски отвори и простории, раседи, височин-
ски коти и друго. 

Член 111 
Корисниците и сопствениците на земјиштето се 

должни да и дозволат на рударската организација 
обележување на точките на земјиштето при преме-
рувањето и поставувањето на метлици на просторот 
за истражување, односно експлоатационото поле. 

Член 112 
Копиите на плановите од точките 3 до 7 од 

член 106 на овој закон, рударската организација е 
должна без одлагање да ги достави на Републич-
киот инспекторат за техничка инспекција. 

Републичкиот инспекторат за техничка инспек-
ција ги доставува на рударската организација ко-
лците на плановите во јануари секоја година заради 
внесување на измените и дополнувањата од плано-
вите. 

Ако рударската организација не постапи соглас-
но со став 1 на овој член во рок од. три месеци 
од Денот на приемот на копните. Републичкиот ин-
секторат за техничка инспекција определува лице кое 
измените и дополнувањата ќе ги изврши на трошок 
на рударската организација. 
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1 Глава VI 

НАДЗОР 

Член 113 
Надзор над, примената на одредбите на овој за-

кон, на прописите донесени врз основа на истиот 
и на техничките мерки и .мерките за заштита при 
работа, врши општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на рударството и Републичкиот 
инспекторат за техничка инспекција. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на рударството врши надзор над експлоа-
тацијата на туларска и грнчарска глина, песок, ча-
кал и камен што ја вршат за сопствени потреби 
граѓаните, здруженијата на граѓаните и другите гра-
ѓ|шско правни лица, месните заедници и општестве-
ните организации. 

Член 114 
Републичкиот инспекторат за техничка инспек-

ција надзорот над примената на одредбите на овој 
закон го врши преку геолошкиот и рударскиот ин-
спектор. 

Член 115 
Геолошкиот инспектор е овластен и должен: 
А) особено да проверува дали: 
1. Организацијата на здружениот труд што вр-

ши геолошки истражувања ги исполнува пропиша-
ните УСЛОВИ; ' 

2. Деталните геолошки истражувања се вршат 
врз основа на претходно извршените основни .гео-
лошки истражувања,-

3. Геолошките истражувања на минерални суро-
вини и истражувањата за изградба на објекти се 
вршат врз основа и во согласност со одобрението за 
истражување; 

4. Со изведувањето на геолошките истражувања 
раководат лица кои ги исполнуваат пропишаните 
услови, како и дали работниците се оспособени за 
работите на кои работат; 

5. Истражните работи се изведуваат на одобрен 
истражен простор и во каква состојба е напуштен 
по завршувањето на истражните работи; 

6. Геолошкото истражување се врши со примена 
. на соодветни технички мерки, нормативи, стандар-

ди и современи методи на геолошката наука; 
7. Се води евиденција за извадените количини 

на минерални суровини, за каква намена извадена-
та суровина е користена како и дали се евиденти-
рани и другите минерални суровини чие постоење 
е утврдено,-

8. При геолошкото истражување се откопуваат 
поголеми количини на минерални суровини од одоб-
рените, односно дали вадењето на минералната су-
ровина при истражувањето преминува во експлоа 
тација,- и 

9. Се утврдуваат евидентираат и собираат пода-
тоци за состојбата на резервите на минерални су-
ровина и се изработуваат биланси на истите. 

Б) да нареди-. 
1. Утврдените неправилности и недостатоци да 

се отстранат во рок што тој ќе го определи; и 
2. Да се запрат натамошните геолошки петра 

жувања кога: 
а) во определениот рок не се отстранат утвр-

дените неправилности и недостатоци; и 
б) геолошкото истражување не се врши спо-

р е д техничката документација врз основа на која 
е издадено одобрението за геолошко истражување, 
а таквото истражување ја доведува во прашање ста 
билноста на објектот и безбедноста на животот и 
здравјето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти 
и човековата околина. 

Член 116 
Рударскиот инспектор е овластен и должен: 
А) особено да проверува дали: 
1. Се спроведуваат пропишаните мерки и нор-

мативи за заштита при работа, рударските работи 
# рропиоите за безбедност на луѓето и имотот; 

2. Експлоатацијата на минерални суровини се вр-
ши со одобрение за експлоатација, односно одобре-
ние за градба и во согласност со тоа одобрение,- ка-
ко и дали се врши рамномерна и рационална екс-
плоатација на целокупното рудно лежиште во со-
гласност со усвоениот проект за експлоатација; 

3. При изведувањето на рударските работи пра-
вилно се применуваат техничките прописи што се 
однесуваат на тие работи,-

4. Состојбата на рударските објекти и на по-
стројките во јама и на површина им одговара на 
техничките прописи и дали изградбата на овие об-
јекти е извршена согласно со проектите,-

5. Рударските работи се извршуваат според го-
дишниот план за тие работи; 

6. Се вршат рударски мерења и правилно се 
изработуваат и редовно се дополнуваат рударските 
планови и другата документација за правилно тех-
ничко изведување на рударските работи, како и да-
ли ажурно се водат мерачките книги; 

7. Работниците со посебни овластувања ги испол-
нуваат пропишаните услови, за вршење на тие долж-
ности, како и дали се тие оспособени за работите 
и работните задачи што ги вршат; 

8. Транспортот, складирањето и ракувањето со 
експлозивни материјали и течни горива се вршат 
во согласност со важечките прописи; 

9. Согласно со постојните прописи се вршат 
прегледи на орудијата и уредите за работа од ас-
пект на заштита при работата. 

Б) да нареди: 
1. Утврдените неправилности и недостатоци да 

се отстранат во рокот што тој ќе го определи,- и 
2. Да се запрат натамошните работи на рудар 

скиот објект или на определено, работно место кога.-
а) во определен рок не се отстранети утврде-

ните неправилности и недостатоци,-
б) експлоатацијата, односно изградбата на об-

јектот и постројката се врши без одобрение; и 
в) експлоатацијата, односно изградбата на објек-

тот или постројката не се врши според техничката 
документација врз основа- на која е издадено одоб-
рение за експлоатација, односно градба, а таквата 
експлоатација, односно градбата ја доведува во пра-
шање стабилноста на објектот, безбедноста на жи-
вотите и здравјето на луѓето, сообраќајот, сосед-
ните објекти и човековата околина. 

Член 117 
За геолошки инспектор може да биде назначен 

работник со најмалку VII1 степен стручна подготов 
ка од геолошка струка со работно искуство од пет 
години во организација на здружениот труд што 
врши геолошки истражувања 'и положен' стручен 
испит. 

За рударски инспектор може да биде назначен 
работник со најмалку VII, степен стручна подготов-
ка од рударска струка со -работно искуство од шест 
години во рударска организација од коч четири 
години во јамски погон и две години како управник 
на јама или на повисока должност и положен стру-
чен испит. 

Член 118 
При вршење на својата должност, геолошкиот 

и рударскиот инспектор има посебна легитимација 
со која се утврдува својството инспектор, што ја из-
дава органот кој го назначил. 

Член 119-
кога при вршењето на надзорот, геолошкиот 

односно рударскиот инспектор утврди де^а органи-
зацијата на здружениот труд за геолошки истражу-
вања и рударските организации не се придржувале 
на прописите, писмено ќе ги констатира најдените 
неправилности и недостатоци и со решение ќе на-
реди -мерки за нивно отстранување во определен 
рок, како и ќе \ определи во кои рокови работовод-
ниот орган е должен да го извести Републичкиот 
инспекторат за техничка инспекција за отстранува-
ње на неправилностите и недостатоците. 
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Кога неправилностите и недостатоците се одне-
суваат на мерките за заштита при работа или на 
мерките за заштита на животот и здравјето на лу-
ѓето, рударскиот инспектор со решение ќе нареди 
да се запре работата во погонот или на определе-
но работно место додека не се отстранат неправил-
ностите и недостатоците. 

Член 120 
Кога се утврдат неправилностите и недостатоците 

од членовите 115 и 116 на ово ј ' закон, геолошкиот 
односно- рударскиот инспектор е должен да го из-
вести органот на управувањето на рударската орга-
низација и да му укаже на несовесното работење* 
на одделни работници со посебни овластувања и да 
предложи нивно сменување. 

Член 121 
Против решението на геолошкиот односно ру-

дарскиот инспектор може да се изјави жалба во-
рок од 8 дена. | 

Жалбата го одлага извршувањето на решението. 
По исклучок од одредбите од став 2 на овој 

член геолошкиот односно рударскиот инспектор мо-
же со решение да определи жалбата да не го од-
лага извршувањето на решението, ако со одлагањето 
на решението би настапила непосредна опасност по 
животот и здравјето на луѓето и имотот. 

Член 122 
реолошкчот односно рударскиот инспектор е дол-

жен да изврши инспекција во рударските органи-
зации најмалку еднаш годишно, а во организациите, 
во објектите и постројките во кои се јавува метан 
или опасен јагленов прав најмалку двапати годишно. 

Член 123 
Кога геолошкиот односно рударскиот инспектор 

при вршењето на прегледот утврди дека со повреда 
на прописите / е сторен прекршок, стопански престап 
или кривично депо, е должен веднаш да поднесе 
барање за покренување прекршочна постапка, од-
носно пријава за покренување постапка за стопански 
престап, односно кривично дело. 

О р г а н о т - на кој му е поднесено барање за по-
кренување на прекршочна постапка, односно органот 
нг кој му е , поднесена пријава за покренување по-
стапка за стопански престап или кривично дело, е 
должен за исходот на постапката да го извести Ре-
публичкиот комитет .за енергетика, индустрија и ма-
ло стопанство. 

Член 124 
Кога геолошкиот инспектор утврди дека рудар-

ската организација при геолошките истражувања ва-
ди поголема количина минерални суровини од онаа 
што е потребна за геолошките истражувања, е дол-
жен да му поднесе предлог на органот што го из-
дал одобрението за истражување да го одземе. 

Член 125 
Рударскиот инспектор е овластен да врши -ин-

спекциски надзор над примената на прописите -за 
заштита при работа на објектите и постројките ут-
врдени со овој закон. 1 

Член 126 . * 
Во вршењето на надзорот рударскиот инспектор ^ 

има право во секое време да влезе во сите работ-
ни простории и да ги разгледа сите планови и кар-
ти на јамските и површинските објекти, извештаите 
ич дневниците за работа на одделни погони и сета 
потребна документација на рударската организација 
и организацијата на здружениот труд за геолошки 
истражувања. 

Рударскиот инспектор има право да земе м о - ' 
стри на минерални суровини и на погонскиот мате-
ријал. со цел за испитување. 

Член 127 
Кога рударскиот инспектор утврди дека раково-

дителот на рударските работи не ги исполнува про-
пишаните услови за вршење на таа Должност ќе 
донесе решение со кое ќе му забрани вршење на 
должност. 

. Член 128. 
Рударскиот инспектор е должен веднаш на- лице 

место да ги .испита причините за смртниот случај 
или колективната несреќа, како и да нареди, мерки 
кои без одлагање мораат да се преземат и во нај-
краток рок да поднесе на надлежните органи обра-
зложен извештај со мислења за причините на не-
среќата. 

Член 129 
Рударскиот инспектор одговара за потешка пов-

реда на работната обврска кога : 
^ 1. Не донесе решение за отстранување на не-

правилностите и недостатоците кои ги навел во за-
писникот; И V . 

2. Против работниците со посебно овластување 
и одговорност, за кои утврдил дека работеле несо-
весно, не поднесе пријава до надлежниот орган. . 

Глава VII 4 . 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ ^ , 

Член 130 
Со парична казна од 500.000 до 5.000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд ШТО: 

1. Врши геолошко истражување на минерални 
суровини без одобрение (член 26); 

2. Врши истражување односно4 експлоатација л а 
минерални суровини надвор од определениот истра-
жен простор за истражување, односно експлоатацио-
ното поле (членовите 34 и бб); 

3. При истражните работи вади поголема коли-
чина минерални суровини од онаа што за потре-
бите на истражните работи и технолошките испиту-
вања е предвидена со одобрението (член 4 0 ; и * 

, 4. Врши експлоатација на минерални суровини и 
изградба ,на рударски објекти и постројки без одоб-
рение (член 56). 

За : стопански престап од став 1 на овој член со 
парична казна од 20.000 до 300.000 динари ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд. ч. 

Член 131 
Со парична казна од 300.000 до 3.000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организацијата 
на здружениот труд кога: 

1. Не се придржува, кон прописите за заштита 
при работа или кон другите прописи за заштита 
на животот и здравјето на работниците в о . рудар-
ството (членовите 10 и 92); 

2. Без одобрение односно согласност истражува 
или експлоатира минерални суровини на земјиш-
тето и објектите во општа употреба и на подрач-
јата што се прогласени за заштитени (членовите 36 
и 70).; 

3. Не го пријави во определениот рок почето-
кот на истражните односно експлоатационите. рабо--
ти (членовите 39 и 85); 

4. Не поднесува извештај за резултатите од гео-
лошкото истражување во определените рокови, како 
и по завршувањето или трајното запирање на ис-
тражните или експлоатационите работи не им под-
несе извештај на надлежните органи со сета до-
кументација (членовите. 40, 44 и 91); 

5. Не води евиденција за извадените количина 
минерални сурочгли и за целите за кои е користена 
минералната суровина за што ^не го извести орга-
нот што го' и т т л одобрението за геолошкото ис-
тражување (член 41 став 2); 

6. По завршување или трајно запирање на и о 
тражните односно експлоатационите ' работи не ги 
спроведе мерките за обезбедување на луѓето, има 
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тот и човековата околина или не го приведе зем-
јиштето во култура (членовите 45 и 89); 

7. Не ги утврдува, евидентира и собира подато-
ците за резервите на минералните суровини и под-
земни води и не изработува биланс на истите (член 
47); 

8. При изведувањето на рударски и други работи 
и при поставувањето на постројки отстапува од одоб-
рените проекти без согласност од надлежниот^ ор-
ган (член 86 .став 1); 

9. Не му достави годишен план за работа на 
надлежниот орган односно не врши рударски мере-
ња и не изработува планови односно карти за со-
стојбата на геолошките истражувања и рударските 
работи (член 88 став 1 и член 105); и 

10. Не го извести Републичкиот инспекторат за 
техничка инспекција веднаш за секоја појава на опа-
сност при извршувањето на рударските работи, а 
особено при појава на експлозивни, загушливи и от-
ровни гасови, пробив на вода, појава на оган, горски 
удар и лизгање на земјиште (член 99 став 2). 

За стопански престап од став 1 на овој член со 
парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќ е -се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд. 

Член 132 
Со парична казна од 300.000 до 1.500.000 динари 

ќе се казни за прекршок организацијата на здру-
жениот труд ако; 

1. За вршење на определени рударски работи ра-
споредува лица, кои не ги исполнуваат пропишаните 
услови од членовите 50, 51, 52 и 53 на овој закон,-

2. Во пропишаниот рок не го извести органот 
за привременото запирање со работите поради не-
предвидени пречки (член 90 ставовите 1 и 2); 

3. Седнат не го извести општинскиот орган за 
внатрешни работи и Републичкиот инспекторат за 
техничка инспекција за секој смртен случај, колек-
тивна несреќа, потешка повреда при работа и за 
секој сторен несреќен случај што би можел да го 
загрози животот на работниците што се на работа 
во рударската организација, како и за причините за 
несреќата (член 100); 

; 4. Не постапи по решенијата на геолошкиот од-
носно рударскиот инспектор (член 119); и 

5. Не му дозволи на рударскиот инспектор да 
влезе во работните простории и да ги разгледа пла-
новите, картите, извештаите" и другата ^цокумента-
ција за состојбата на рудар еко-геолошките работи 
(член 126). 

За прекршок од став 1 на овој член со парична 
казна од 30.000 до 150.000 динари ќе се казни и 
одговорното лице во организацијата на здружениот 
труд. 

Член 133 
Со парична казна од 400.000 до 2.000.000 дина-

ри ќе се казни за прекршок друга самоуправна ор-
ганизација и заедница, здружение на граѓани или 
друго правно лице што врши геолошко истражува-
ње или експлоатација на минерални суровини спро-
тивно на одредбите на овој закон. 

За прекршок од ставот 1 на овој член со па-
рична казна од 40.000 до 200.000 динари ќе се' казни 
и одговорното лице во правното лице. 

За прекршок. од став 1 на овој член со парич-
на казна од 40.000 до 200.000 динари ќ е се казни 
и физичко лице. 

Член 134 
Со парична казна од 30.000 до 180.000 динари 

ќе се, казни работник во" рударската организација, 
ако не го извести во .најкраток рок работникот со 
посебно овластување и одговорност за секоја појава 
на опасност при извршувањето на рударските рабо-
ти, а особено при појава на опасност при извршу-
вањето на рударските работи (експлозивни, загуш-
л и в и отровни гасови, пробив на вода, појава на 

• оган, горски удар и лизгање на земјиштето) (член 
99 став 1). 

Глава VIII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ, 

Член 135 
Организациите ќа здружениот труд што вршат 

геолошко истражување и експлоатација на мине-
рални суровини се должни своето работење да го 
усогласат со одредбите на овој закон во рок од 
една година од неговото влегување во сила. 

Член 136 , 
Работниците кои раководат со геолошките истра-

жувања, рударските работи, електро, машински, гра-
дежно-угонтажни и други специфични работи, код на 
ден^от на влегувањето во сила на овој закон немаат 
стручен испит се должни да го положат стручниот 
исЈпит во рок од две години од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Одредбите од став 1 на овој член не се одне-
суваат на работниците кои повеќе од 10 години ги 
вршеле работите од став 1 на овој член. 

"Член 137 
Со влегување во сила на овој закон преста : 

нува да важи Законот за истражување и експлоата-
ција на минер алии суровини („ Службен весник на 
СРМ" број 24/73, 46/73 И 25/7%). 

Законот за финансирање на истражувачките ра-
боти во рударството („Службен весник на СРМ" бр. 
48/74), престанува да важи на зо јуни 1988 година. 

Член 138 
Републичкиот комитет за енергетика, индустри-

ја и мало стопанство работниците од стручната служ-
ба на Советот за истражувачки работи во рудар-
ството ги презема- на 1, јули 1988 година. 

Член 139 
Работните простории и канцелариската опрема 

и другиот имот заедно со Справата и обврските што 
произлегуваат од управувањето со, нив, се пренесу-
ваат на Управата за заеднички работи при Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија 

Член 140 
Архивата и документацијата од Советот за ис-

тражувачки работи во рударството создадени во вр-
шењето на работите и задачите се пренесуваат на 
Републичкиот комитет за енергетика, индустрија ц 
мало стопанство. 

Член 141 
Средствата за заедничка потрошувачка на Со-

ветот за истражувачките работи во рударството се 
пренесуваат на Републичкиот комитет за енергетика, 
индустрија и мало стопанство. 

Член 142 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на "Соција-
листичка Република Македонија". 

318. 
ч 

Врз основа на член 176 од Законот за држав-
ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе I 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за економски односи со странство повторно 
се назначува Блага Марковска, досегашен сбветник 



Стр. 422 — Бр. 18 25 мај 1988 

на претседателот на Републичкиот кохмитет за еко-
номски односи со странство. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-991/3 
12 мај 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет,^ 
д ; р Владо Камбовски, е. р. 

319\ 
Врз основа на член 176 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 
\ • 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за економски односи со странст:в9 повторно 
се назначува м р Круме Ефтимовски, досегашен со-
ветник на претседателот на Републичкиот комитет 
за економски односи со странство.. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-991/2 
12 мај 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д р Владо Камбовски, е. р 

3 2 0 . 
Врз основа на член 85 и член 88 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
број , 43/81), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕ-
КРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕ-

ТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

За заменик на секретарот на Извршниот совет.на 
Собранието на СР Македонија се именува 

— Методија Рикалоски, досегашен заменик ' на 
секретарот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-746 /̂2 Потпретседател-
12 мај 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје Днр Владо Камбова«!, е. р. 

3 2 1 . 
Врз основа на член 176 од Законот за државната 

управа („Службен весник на ОРМ" бр. 45/80), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЅА НАРОДНА ОДБРАНА 

За советник на републичкиот секретар за народ-
на одбрана повторно се назначува м-р Алексо Ста-
м е н о в с к и , досегашен советник на републичкиот се-
кретар за народна одбрана. 

Ова "решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-744/3 
12 мај 1988 година 

Скопје , 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбова«!, е. р.. 

3 2 2 . 
Врз основа на член 176 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

За помошник на републичкиот секретар за на-
родна одбрана повторно се назначува Димитар Чу-
калиев, досегашен помошник на републичкиот се-
кретар за народна одбрана. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-744/2 
12 мај 1988 година 

Скопје 
- Потпретседател 

на Извршниот совет, 
днр Владо Камбовски, е. р. 

3 2 3 . 

Врз основа на член 4 од Одлуката за образува-
ње Совет за заштита од пожари („Службе^ весник 
на СРМ" бр. 10/88), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 

1. За претседател и членови на Советот за заш-
тита од пожари се именуваат: 

а) за претседател: 
— Горѓи Јанчевски, помошник на републичкиот 

секретар за внатрешни работи,-
б) за членови.-
1. Душан Богданов, началник на Републичкиот 

'центар за известување и тревожен^е, 
2. Милутин Божиновски, началник на Одделение-

то за заштита од пожари и експлозии во Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи, 

3. Стрезо Буцевски, главен републички инспек-
тор за техничка инспекција во Републичкиот инспек-
торат за техничка инспекција, 

. 4. инж. Горјан Велјановски, помошник на претсе-
дателот на Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, 

5. д јр Михајло Камиловски, редовен професор 
на Шумарскиот факултет во Скопје, 

6. град. инж. Богдан Каранфиловски, главен ре-
публички инспектор за градежништво и урбанизам 
1во Републичкиот , инспекторат за градежништво и 
урбанизам, 

7. Боро Локвенец, директор на ЗОИЛ „Дунав" 
— Скопје, 

8. Димитар Меловски, директор на Заедницата 
на ризици и имоти при ЗОИЛ „Македонија" — 
Скопје, 

9. маш. инж. Кирил Органџиев, републички ин-
спектор за заштита при работа во Републичкиот 
инспекторат за труд, 

10. потполковник Бранко Радоњанин, инженер — 
референт за противпожарна заштита во Скопската 
армиска област, 

11. Славко Спасовски, самостоен стручен соработ-
ник во Републичкиот секретаријат за народна од-
брана, 

12. потпол. Петре Темелков, на работа во Ре-
публичкиот штаб за територијална одбрана. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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2. Ова решение влегува во оила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-461/11 , 
12 мај 198Ѕ година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Калеовски, е. р. 

324 . 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

вршење на стопански дејности со самостоен личен 
труд со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 30/87), Репуб-
личкиот комитет за образование и физичка кутлура 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ КОИ 
КЕ ВРШАТ ПРОВЕРУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ОСПО-
СОБЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАНАЕТ-
ЧИСКИ ДЕЈНОСТИ И УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

1. За проверување на стручната оспособеност 
за вршење занаетчиски дејности и угостителска деј-
ност се определуваат следните организации на здру-
жен трз^д за насочено образование: 

1. Град Скопје 
—• Машинско училиште, — металопреработу.вач-

ка дејност,-
— УСО „13 Ноември", — производство^ и поправ-

ка на разновидни производи; 
— Електротехничко училиште, — производство 

и поправка на електрични апарати; 
— Градежно машинско училиште- „Чеде Фили-

повски Даме", — градежно занаетчиство; 
— Градежно училиште „Здравко Цветковски", — 

производство и обработка на градежни материјали; 
градежно занаетчиство; 

—. Дрвопреработувачко училиште, — изработка 
ОД ДРВО; 

— УСО ,.Кочо Рацин", — производство на текс-
тилни производи; преработка на кожа, скај и син-
тетички материјали; изработка на гумени произво-
ди; 

— Угостителско училиште „Лазар Танев", — уго-
стителска дејност; 

— УСО „Димитар Влахов", — производство на 
прехранбени производи; графичка дејност,* произ-
водство и поправка на разновидни производи; зана-
етчиски ЛИЧНИ И други услуги; 

— Хемиско училиште „Марија Кири Склодовска", 
— преработка на неметали,- производство на хеми-
ски производи; преработка на хартија; 

— Училиште за применета уметност „2 август", 
— уметнички занаети. 

2. Општина Битола 
— Електро-машинско училиште „Гуро Салај", — 

металопреработувачка дејност; производство и по-
правка на електрични апарати; 

— УСО „Таки Даскалов", — преработка на не-
метали; производство на хемиски производи; произ-
водство и обработка на градежни материјали; изра-
ботка од дрво; преработка на хартија,- производство 
на текстилни производи; преработка на кожа, скај 
и синтетички материјали; изработка на гумени про-
изводи; производство на прехранбени производи; гра-
фичка дејност,- производство и поправка на разно-
видни производи,- градежно занаетчиство; занаетчи-
ски лични и други услуги; уметнички занаети. 

3. Општина Прилеп 
— Училиште за производии занимања „25 Мај", 

— преработка на неметали,- изработка од дрво,- пре-
работка на хартија; производство на текстилни про-
изводи; преработка на кожа, скај и синтетички ма-

теријали; изработка на гумени производи; графичка 
дејност; производство и поправка на разновидни про-
изводи; градежно занаетчиство; 

— УСО „Народен херој Орде Чопела", — произ-
водство на хемиски производи,- производство на пре-
хранбени ПРОИЗВОДИ; 

, — Електромагнетско училиште „Ристе Ристевски 
— Ричко", — металопреработувачка дејност; произ-
водство и поправка на електрични апарати. 

4. Општина Тетово 
- — УСО, „Моша Пијаде", — преработка на неме-

тали; производство и поправка на електрични апа-
рати; производство и обработка на градежни мате-
ријали; изработка од дрво; преработка на хартија; 
производство на прехранбени производи;) графичка 
дејност,- производство и поправка на разновидни про-
изводи; градежно занаетчиство; занаетчиски лични 
и други услуги; уметнички занаети; угостителска 
дејност,-

— УСО „Кирил П е ј ч и н о в и ћ , — производство на 
хемиски производи; 

— Текстилно училиште „Гоце Стојчевски", — 
металопреработувачка дејност,- производство на текс-
тилни производи; преработка на кожа, скај и син-
тетички материјали; изработка на гумени производи. 

5. Општина Титов Велес 
— УСО „Коле Неделковски", — металопрерабо-

тувачка дејност; производство и поправка на елек-
трични апарати; графичка дејност; производство и 
поправка на разновидни производи,- градежно зана-
етчиство; 

— УСО „Борис Кидрич", — преработка на неме-
тали; производство на хемиски производи,- производ-
ство и обработка на градежни материјали,- изработка 
од дрво,- преработка на хартија,- производство на 
текстилни производи; преработка на кожа, скај и 
синтетички материјали; изработка на гумени произ-
води; производство на прехранбени производи; за-
наетчиски лични и други услуги; уметнички зана-
ети. 

6. Општина Куманово 
— Земјоделско училиште „Киро Бурназ", — про-

изводство на прехранбени производи; 
— УСО „Пере Наков", — преработка на неме-

тали; производство на хемиски производи; производ-
ство и обработка на градежни материјали; изработ-
ка од дрво,- преработка на хартија,- производство на 
текстилни производи; преработка на кожа, скај и 
синтетички материјал; изработка на гумени произ-
води; графичка дејност,- производство и поправка на 
разновидни производи; градежно занаетчиство; за-
наетчиски лични и други услуги,- уметнички занае-
ти; . 

— УСО „Наце Бу гони", — метал опреработу Бач-
ка дејност,- производство и поправка на електрични 
.апарати. 

7. Општина Кавадарци 
— Земјоделско-шумарско училиште „Иво Лола Ри-

бар", — изработка од дрво,- производство на пре-
хранбени производи; 

— УСО „Киро Спанџов Брко", преработка на 
неметали,- металопреработувачка дејност; производ-
ство и поправка на електрични апарати,- производ-
ство на хемиски производи; производство и обработ-
ка на градежни материјали; преработка на хартија; 
производство на текстилни производи,- преработка 
на кожа, скај и синтетички материјал; изработка на_ 
гумени производи,- графичка дејност; производство 
и поправка на разновидни производи; градежно за-
наетчиство; занаетчиски лични и други услуги; умет-
нички занаети. 

8. Општина Охрид 
— Угостителско училиште „Ванчо Питошевски", 

— производство на прехранбени производи; угости-
телска дејност,-

— УСО „Климент Охридски", — занаетчиски лич-
ни и други услуги; уметнички занаети; 
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— ЕМУ „Тито", — преработка на неметали; ме-
талопреработувачка дејност,- производство и поправ1 

ка на електрични апарати; производство на хемиски 
производи,- производство и обработка на градежни^ 
материјали; изработка од дрво; преработка на хар- ' 
тија; производство на текстилни производи; прера-
ботка на кожа, скај и синтетички материјал; изра-
ботка на гумени производи; графичка дејност,- Про-
изводство и поправка на разновидни производи;' тра-
дежно занаетчиство; занаетчиски и други услуги. , 

9. Општина Штип 
— Текстилно училиште „Видое Смилевски — Ба-

то", — .преработка на хартија; производство на текс-
тилни производи; преработка на кожа, скај и син-
тетички материјал; изработка на гумени производи; 

> ЕМУ „Коле Нехтенин", — преработка на неме-
тали; металопреработувачка дејност; производство и 
поправка на електрични апарати; производство на 
хемиски производи; производство и обработка на 
градежни материјали; изработка од дрво,- производ-
ство на прехранбени производи; графичка дејност,-
производство и поправка на разновидни производи; 
градежно занаетчиство; занаетчиски лични и други 
услуги; уметнички занаети. 

10. Општана Струмица 
— Техничко-технолошко училиште „Никола Ка-

рев", — преработка на неметали,- метал опрераб оту -
вачка дејност; производство и поправка на електрич^ 
ни апарати; производство на хемиски производи; 
производство и обработка на, градежни материјали; 
изработка од дрво; преработка од хартија; произ-
водство на текстилни производи; преработка на ко-
жа, скај и синтетички материјали; изработка на гу-
мени производи; графичка дејност; производство и 
поправка на разновидни производи; градежно зана-
етчиство; занаетчиски лични и^ други услуги; умет-
нички занаети; 

— Земјоделско училиште „Димитар Влахов", — 
производство на прехранбени продукти. 

11. За проверување на стручната оспособеност за 
вршење на занаетчиските дејности за сите занаетчиски 
дејности утврдени со Одлуката за утврдување на 
дејности што се сметаат за занаетчиски дејности 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/87)-се определу-
ваат следните организации на здружен труд за на-
сочено образование, во општините: 

1. Дебар — УСО „Здравко ЧочкОвски" 
2. Македонски Брод — УСО „Вељко Вл&ховиќ" 

. з. Кичево — УСО „Мирко Милески" 
4. Гостивар — УСО „Злате Малакооки" 
5. Струга — УСО „Нико Нестор" 
6. Ресен — УСО ..Јосип Броз Тито* 
7. Кочани — ЕМУ „Ѓошо Викентиев" 
8. Демир Хисар — УСО „Крсте П. Мисирков" 
9. Неготино -т— УСО „Јосип Броз Тито" 

10. Радовиш — УСО „Јосип Броз Тито" « 
11. Свети Николе — УСО „Јосип Броз Тито^ 
12. Пробиштип — УСО.„Наум Наумовски-Борче* 
13. Берово — УЦСН „Ацо Русковски" 
14. Крива Паланка — УСЈО „Моша] Пијаде" 
15. Виница — УСО „Ванчо Прке" 
16. Делчево — УСО „Методи Митевски-Брицо" 

' III. За проверување на стручната оспособеност, за 
сите занаетчиски дејности утврдени со Одлуката 
за утврдување на дејностите што се сметаат за за-
наетчиски дејности („Службен весник на СРМ" бр. 
45/87) и за угостителската дејност се определуваат 
следните организации на здружен труд за насочено 
образование во општините: 

1. Крушево — УСО „Наум Наумовски Борче", 
2. Гевгелија — УСО „Јосиф Јосифовски". 

IV. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка 'Република Македонија". 

Бр. 09-1251/1 
6 ма ј 1988 година 

Скопје 

, Претседател 
на Републичкиот комитет за образование 

и физичка култура . * 
проф. д-р Саво Климовски, е. р. 

СООПШТЕНИЕ 

Врз основа на член 27 ед Законот за судовите 
за прекршоци („Службен весник на СРМ^ бр. 6/85), 
Собранието на општината Дебар објавува дека ќе 
врши 

избор на претседател на Општинскиот суд^ за 
прекршоци — Дебар 

За претседател на Општинскиот суд за прекр-
шоци Дебар мо^ке да биде избрано лице кое ги ис-
полнува општите - услови за стекнување на својство 
на работник во органите за државната управа и да 
е дипломиран правник со положен правосуден испит 
или испит за судија за прекршоци, согласно член 
52 став 2 од Законот за судовите за прекршоци. 

Молбите (пријавите) заедно со доказите за ис-
полнување на пропишаните услови заинтересираните 
кандидати да ги доставуваат до Комисијата за из-
бори и именување на Собранието на општината 
Дебар. 

Соопштението е отворено 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општината 
Дебар", „Службен весник на СРМ" и весникот „Нова 
Македонија". ' (127) 
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324. Решение за определување на организации-
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вание кои ќе вршат проверување на стру-
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