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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА  
“23 ОКТОМВРИ” 

1684. 
Врз основа на членовите 1, 2, 9, 11 и 12 од Законот 

за државните награди (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/2006) и членот 4-а од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за државните 
награди (“Службен весник на Република Македонија” 
број 54/2007), Одборот за доделување на наградата “23 
Октомври”, на седницата одржана на 4 октомври 2007 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “23 ОКТОМ-
ВРИ” ВО 2007 ГОДИНА ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОС-
ТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА, КУЛТУ-
РАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАШТИТАТА НА ДР-
ЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРОМОЦИЈА НА ДРЖАВ-
НИТЕ ПРИОРИТЕТИ, ВРЕДНОСТИ И КУЛТУРНО-
ИСТОРИСКОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
I. За остварување во областа на науката и образова-

нието, наградата се доделува на: 
- д-р Танас Вражиновски, етнолог - Скопје и 
- проф. д-р Тахир Зајази, методичар - Скопје. 
II. За остварување во областа на културата, награда-

та се доделува на: 
- акад. Гане Тодоровски, писател - Скопје. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
  Бр. 07 - 4432/2                         Претседател         

19 октомври 2007 година    на Одборот за доделување             
               Скопје                   на наградата “23 Октомври”, 

                aкад. Томе Бошевски, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1685. 
Врз основа на членовите 20, 30 и  34 од Законот за 

метрологијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/02), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА ОВЛАСТУВА-
ЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА 
ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ МЕРИЛА, ОЦЕНА НА СООБ-
РАЗНОСТ НА ТИП НА МЕРИЛАТА И МЕТРОЛОШ-
КИ НАДЗОР НАД ПАКУВАНИТЕ ПРОИЗВОДИ, ПО-
СТАПКА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНОТО 
ЛИЦЕ, ЗАДАЧИТЕ НА ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО 
ЛИЦЕ И НАДЗОРОТ НАД ИСПОЛНЕТОСТА НА  

БАРАЊАТА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат дополнителните 

услови за овластување на правно лице за верификаци-
јата на одредени видови мерила, оцена на сообразност 
на тип на мерилата и метролошки надзор над пакува-
ните производи што правното лице треба да ги испол-
ни, постапката на овластување, задачите на овластено-
то правно лице и надзорот над исполнетоста на бара-
њата за овластување. 

 
II. ДОПОЛНИТЕЛНИ  УСЛОВИ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ 
 

Член 2 
Правното лице кое има извршено упис во трговски-

от регистар на Република Македонија може да добие 
овластување за вршење на: верификација на одредени 
видови мерила, оцена на сообразност на тип на мерила-

та и метролошки надзор над пакуваните производи 
(согласно наведениот опфат во барањето за кое бара 
овластување), доколку ги исполнува следните допол-
нителни услови: 

1. има  најмалку 3 лица во редовен работен однос со 
високо образование од подрачјето за кое се бара овла-
стувањето; 

2. поседува потребни технички средства и опрема;  
3. располага со техничка документација за мерилата 

што се предмет на оцена на сообразноста  и за опрема-
та што се користи во постапката за оцена на сообраз-
ност; 

4. ги применува прописите за оцена на сообразност 
на мерилата, што се предмет за оцена на сообразност; 

5. располага со копии на македонски стандарди 
официјално добиени од Институтот за стандардизација 
на Република Македонија, согласно прописите за оцена 
на сообразност;   

6. не му е изречена прекршочна санкција забрана за 
вршење дејност на  правното лице;   

7. има склучено договор за осигурување на мерила-
та и опремата, што се предмет за оцена на сообразност; 

8. поседува доказ дека техничкиот персонал посету-
вал курсеви или обуки за вршење на работите од оце-
ната на сообразноста од опфатот на овластувањето  (на 
типот на мерилата, верификацијата на одредени видови 
мерила  и метролошкиот надзор над пакуваните произ-
води);  

9. води соодветна евиденција за работите поврзани 
со оцената на сообразност (протоколи од извршените 
метролошките испитувања на тип на мерила, верифи-
кацијата на одредени видови мерила  и/или  метроло-
шкиот надзор над пакуваните производи од опфатот на 
овластувањето); 

10. има доказ дека е солвентно. 
 

Член 3 
Ако се бара овластување за прва верификација на 

масовно распространети мерила, правното лице покрај 
условите од член 2 на овој правилник, треба да ја има 
применето постапката за контрола на квалитет на ме-
рилата (QCM ) во производството на мерилата. 

 Ако се бара овластување за прва верификација на 
поединечни мерила  на местото на нивното вградува-
ње, правното лице покрај условите од член 2 од овој 
правилник треба да обезбеди доказ за:  

- оспособеноста за изведување постапки за верифи-
кација надвор од неговото седиште (поседување на 
опрема потребна за верификација што може да се 
транспортира и употребува на терен) и 

- имплементирани постапки за верификација во те-
ренски услови. 

 
Член 4 

Правното лице кое бара овластување за одредени 
постапки за оцена на сообразност на тип на мерило, по-
крај условите од член 2 на овој правилник, треба да 
обезбеди доказ за: 

- учество во соодветни работни тела на Бирото за 
метрологија (во натамошниот текст: Бирото) или во 
технички комитет за изработка на стандарди од обла-
ста на оцената на сообразност на тип мерило при Ин-
ститут за стандардизација на Република Македонија 
(ИСРМ); 

- доказ за важечко овластување за оцена на сообраз-
ност на мерилата  за односната категорија мерила и 

- доказ за имплементирани постапки за оцена на со-
образност со потребни тестирања на мерилата дадени 
во прописот за оцена на сообразноста за опфатот за кој 
се бара овластувањето. 
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Член 5 
Правното лице кое бара овластување за метроло-

шки надзор над пакуваните производи, кои се пуштаат 
на пазар, покрај условите од член 2 на овој правилник, 
треба да обезбеди доказ за: 

- оспособеноста за изведување постапки за метро-
лошки надзор на пакувани производи надвор од него-
вото седиште (поседување на потребна опрема  што 
може да се транспортира и употребува на терен); 

- имплементирани постапки за метролошки надзор 
на пакувани производи во теренски услови; 

- учество во соодветни работни тела на Бирото или 
во технички комитет за изработка на стандарди од об-
ласта на оцената на сообразност на пакуваните произ-
води при ИСРМ; 

- доказ за имплементирани постапки за оцена на со-
образност со потребни тестирања и контроли на паку-
ваниот производ дадени во прописот за оцена на соо-
бразност за опсегот  за кој се бара овластувањето. 

 
III. ПОСТАПКА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ 

 
Член 6 

Постапката за овластување започнува со поднесува-
ње на барање за овластување до Бирото кое треба да 
содржи: 

- име и адреса на седиштето на правното лице; 
- образложение во кое ќе бидат наведени: опфатот 

за што се бара овластување (видови  на мерила, опфат 
на мерната величина, класа на точноста на мерилата, 
вид на верификацијата) како и називот на прописот за 
метролошки услови по кој се бара овластување; 

- список на поддоговарачи кои учествуваат во 
процесот на подготовка за изведување на верифика-
цијата и 

- краток опис на работните активности во областа 
за кои се бара овластувањето. 

Кон барањето се приложува и нотарски заверена  
копија на важечкиот сертификат за акредитација (број 
и соодветни стандарди). 

 
Член 7 

 Стручната комисија (во натамошниот текст: Коми-
сијата) која е формирана во Бирото врз основа на  бара-
њето,  приложената документација кон барањето и оце-
ната од надзорот на лице место кај подносителот на ба-
рањето (ако е потребно), дава мислење дали  барателот 
ги исполнува условите од овој правилник. 

Комисијата за оцена на сообразност за извршениот 
надзор, составува записник. Доколку се утврдат одре-
дени неусогласености  со одредбите од овој правилник  
се определува рок за нивно отстранување. 

 
Член 8 

Комисијата  го дава своето мислење на директорот 
на Бирото  во рок од еден месец од денот на поднесува-
њето на барањето. Врз основа на позитивно  мислење 
на Комисијата, Бирото поднесува предлог за овластува-
ње на правното лице до министерот за економија. 

 
Член 9 

Решението за овластување  ги содржи следните по-
датоци: 

- име на правното лице на кое му се дава овластува-
ње и адреса на деловното седиште; 

- опфат на овластувањето (видови на верификација, 
видови на мерила, опфат на мерната величина, класа на 
точноста); 

- прописот со кој се утврдени метролошките услови 
за мерилото за кое се доделува овластувањето; 

- податоци од сертификатот за акредитација (број, 
соодветен стандард); 

- единствен број на  жигот за верификација  на ов-
ластеното правно лице и 

- временскиот период за кој се дава  овластувањето. 
 

Член 10 
По истекот на важноста на решенијата за овласту-

вање на правни лица, се спроведува постапка за овла-
стување  на правните лица согласно овој правилник. 

Списокот на овластените правни лица – тела за оце-
на на сообразност се објавува на веб- страната на Ми-
нистерството за економија. 

 
IV. ЗАДАЧИ НА ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ 

 
Член 11 

Овластеното правно лице треба да: 
- ги исполнува дополнителните услови, непрекина-

то додека трае овластувањето; 
- ги извршува верификациите согласно проверените 

постапки и Правилникот за начинот и постапката за 
прва, периодична и вонредна верификација на мерила-
та (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
55/2002); 

- работи согласно добрата метролошка пракса (из-
дава следливи мерни резултати со употреба на мерна 
опрема што е редовно калибрирана и следлива со опре-
делена мерна неодреденост, употребува документира-
ни и верификувани постапки, води и чува податоци за 
извршените мерења и ги исполнува другите барања на 
стандардот за оспособеност на лаборатории за калибра-
ција) како и на подрачјето на своето метролошко делу-
вање надвор од опфатот на овластувањето; 

- работи во согласност со добрата деловна пракса 
(резултатите од извршените мерења и грешките имаат 
карактер на деловна тајна); 

- го известува Бирото за сите настанати промени 
што влијаат на опфатот на овластувањето; 

- води евиденција за сите издадени документи и из-
вршени  верификации по напатствијата од Бирото; 

- го известува Бирото во согласност со неговите на-
патствија за сите жалби на своите комитенти во врска 
со работите за кои е овластено; 

- ги следи метролошките потреби на Република Ма-
кедонија и се прилагодува на техничкиот развој на по-
драчјето на верификацијата на мерилата; 

- учествува во програмите за обука на Бирото, од 
областа за метрологијата во која работи и делува во 
согласност со издадените напатствија и 

- учествува во соодветни работни тела на Бирото, 
од областа за која има или има намера да добие овла-
стување. 

 
V. НАДЗОР НА ИСПОЛНЕТОСТ НА БАРАЊАТА ЗА 

ОВЛАСТУВАЊЕ 
 

Член 12 
Надзорот над исполнетост на барањата за овласту-

вање пропишани со одредбите на овој правилник  го 
вршат  работници кои работат на задачите и работите 
од стручниот надзор во Бирото и кои поседуваат леги-
тимација согласно  пропишаните одредби на Правил-
никот за образецот и начинот на издавање и одземање 
на легитимацијата на работниците кои работат на зада-
чите и работите на стручниот надзор во Бирото за ме-
трологија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.32/2007). 

 Овластеното правно лице на работници кои вршат 
надзор од став 1 од овој член треба да им овозможи 
пристап до сите податоци кои ја докажуваат исполне-
тоста на дополнителните услови и барања согласно на  



Стр. 4 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 октомври 2007 
 

овој правилник, како и пристап до сите простории и 
места каде се изведуваат работите што спаѓаат во опсе-
гот на овластувањето.  

Работниците кои вршат надзор од став 1 од овој 
член може да побараат од овластеното правно лице из-
ведување на одредени процедури согласно опсегот на 
овластувањето. 

Овластеното правно лице, менаџерот за квалитет и 
лицата кои ги извршуваат непосредно постапките за 
кои  правното лице е овластено треба да бидат достап-
ни при надзорот на исполнетоста на барањата за овла-
стување. 

 
VI . ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за условите кои во 
поглед на стручната подготовка на работниците, опре-
мата и просториите треба да ги исполнуваат претприја-
тијата и другите правни лица за доверување за вршење 
метролошка дејност (овластени метролошки лаборато-
рии) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/96). 

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во ,,Службен весник на Република Македони-
ја‘‘. 

 
    Бр. 25-6787      

14 септември 2007 година            Министер, 
        Скопје                     Вера Рафајловска, с.р. 

_____________ 
1686. 

Врз основа на член 50 став (2) и член 53 став 3 од 
Законот за минерални суровини („Службен весник на 
РМ“ бр.24/07), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА И ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА 

ИЗВЕДУВАЊЕ НА РУДАРСКИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови и начинот на издавање на овластување и лиценца 
за  изведување на  рударски работи.  

Составен дел на  овој правилник е и програмата за 
полагање на испитите за добивање на Овластување за 
изведување на рударски работи. 

 
Член 2 

Овластување за изведување на рударски работи се 
издава на лица кои се вработени кај правните или фи-
зичките лица кои се запишани во Централниот реги-
стар на Република Македонија,вклучувајќи ги и стран-
ските правни лица со подружница запишана во Цен-
тралниот регистар на Република Македонија. 

Лицата од став 1 на овој член добиваат овластување 
за изведување на рударски работи, по предходно пола-
гање на стручен испит. 

 
Член 3 

Право за  полагање на  стручен испит за изведување 
на рударски работи имаат сите дипломирани рударски 
инжинери –ВИИ/1 степен, кои имаат три години работ-
но искуство на изведување рударски работи за одреде-
на област: 

-подземна експлоатација; или 
-површинска експлоатација.  

Член 4 
Стручниот испит за изведување на рударски работи 

се состои од: 
1. Проверка на знаењето од областа  на законските 

прописи од областа на минералните суровини, работ-
ните односи и заштита при работа , преку полагање на 
писмен текст. 

2. Изработка на стручен труд од областа за изведу-
вање на рударски работи. 

3. Усно образложение–одбрана на изработениот 
стручен труд. 

 
Член 5 

Стручниот испит од член 2 на овој правилник се по-
лага пред Комисија за спроведување на постапка за по-
лагање на стручен испит за изведување на рударски ра-
боти (во натамошен текст: Комисија) формирана од 
страна на Министерот за економија. 

Комисијата е составена од председател, два члена и 
секретар. 

Членовите на Комисијата од став 2 на овој член се 
назначуваат од редот на стручни и научни работници и 
кои поседуваат лиценца за изведување на рударски ра-
боти. 

За својата работа при спроведувањето на стручниот 
испит за секој барател се води записник. 

 
Член 6 

Барање за добивање на овластување за изведување 
на рударски работи се поднесува до комисијата, при 
што барателот приложува: 

- заверен препис од дипломата за завршен образова-
ние; 

- извод од матичната книга на родените; 
- уверение за државјанство; 
- потврда за работно искуство  на соодветни работ-

ни места и движење во струката со моментални работ-
ни задачи; 

- предлог од најмалку два наслова на теми за изра-
ботка на Стручен труд - проект, од областа за која сака 
да добие Овластување. 

- потврда за извршена уплата за добивање лиценца. 
 

Член 7 
 По разгледување на поднесеното барање за добива-

ње на лиценца од член 6 на овој равилник, Комисијата 
во рок од 15 дена утврдува дали барањето заедно со 
приложената документација ги исполнува условите 
определени во овој правилник и утврдува кој од подне-
сените предлози за изработка на стручен труд од обла-
ста на  изведување на рударски работи ќе бидат пред-
мет на одбрана и изработка на стручниот испит за што 
писмено го известува барателот.  

Во писменото известување од став 1 на овој член 
Комисијата го определува точниот датум, време и ме-
сто за полагање на стручниот и писмениот испит, како 
и образложен предлог за изработка на стручен труд.  

Времетраењето помеѓу писменото известување до-
ставено до барателот од страна на Комисијата неможе да 
биде пократко од шест, а подолго од дванаесет месеци. 

Доколку Комисијата утврди дека поднесените пред-
лози за изработка на стручен труд од областа на изве-
дување на рударски работи неможат да се прифатат, 
Комисијата писмено ќе го извести барателот и ќе му 
наложи во рок од 15 дена повторно да достави нови два 
писмени и образложени предлози за изработка на стру-
чен труд од областа на изведување на рударски работи. 
Во спротивно, Комисјата ќе го отфрли барањето за до-
бивање на овластување и ќе смета како и да не било 
поднесено.  

Доколку кандидатот е спречен на утврдениот да-
тум, време и место да го полага стручниот испит, треба 
да достави доказ за неговата спреченост. 
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Член 8 
Барателот треба до Комисијата да го достави изра-

ботениот стручен труд најкасно 60 дена пред определ-
ниот датум за полагање на стручниот испит.  

По доставувањето на изработениот стручен труд од 
страна на барателот на овластување, Комисијата врши 
контрола во поглед на примената на законите и технич-
ките нормативи што се применуваат при изведување на 
рударски работи. Доколку Комисијата утврди дека во 
поголем дел или во целост изработениот стручен труд 
отстапува од законите и техничките нормативи што се 
применуваат при изведување на рударски работи, за 
тоа писмено ќе го извести барателот во рок 15 дена 
сметано од денот на приемот на стручниот труд со ука-
жување на отстапувањата при неговата изработка, при 
што ќе се определи дополнителен рок од 30 дена за ко-
рекција и исправање на утврдените отстапувања. 

Доколку по истекот на определениот рок од 30 де-
на за корекција и исправање на утврдените отстапува-
ња, барателот не го достави изработениот стручен 
труд согласно укаужвањето, барањето за издавање на 
овластување ќе смета како отфрлено. Во спротивно 
постапката продолжува согласно одредбите од овој 
правилник. 

 
Член 9 

Тестот за полагање на стручниот испит содржи пра-
шања од Програмата која е дадена во прилог бр.1 и е 
составен дел на овој правилник. 

Прашањата за полагање на стручниот испит однсо-
но тестот ги изработува Комисијата најрано три дена 
пред спроведување на тестот. 

Кандидатот треба да одговори точно на 70% од 
вкупно поставените прашања, кои неможат да бидат 
помалку од дваесет, а повеќе од триесет. 

Тестот за полагање на стручниот испит трае 60 ми-
нути. 

По истекот на времето за полагање на тестот Коми-
сијата се повлекува и  врши преглед на тестот и утвр-
дува дали кандидатот одговорил на прашањата од те-
стот согласно став 3 од овој член, при што Претседате-
лот на Комисијата му соопштува на кандидатот за ре-
зултатите од тестот “положил” или “не положил”. 

За спроведување на дејствијата од став 3, 4 и 5 од 
овој член се води записник. 

 
Член 10 

Доколку барателот на овластувањето го положил 
тестот од член 9 од овој правилник, Комисијата про-
должува со спроведувањето на стручниот испит преку 
усна одбрана на изработениот стручен труд за областа 
на изведувањето на рударскуте работи.  

За времетраењето на усната одбрана членовите на 
Комијата може да поставуваат прашања и да бараат по-
јаснувања. 

Времетраењето на усната одбрана од став 1 на овој 
член не може да трае подолго од 60 минути. 

По завршувањето на усната одбрана, Комисијата се 
повлекува и со гласање утврдува дали кандидадот го  
“одбранил” или “не одбранил “ изработениот стручен 
труд, и за тоа Претседателот на Комисијата го известу-
ва кандидатот. 

За спроведување на дејствијата од став 2, 3 и 4 од 
овој член се води записник. 

 
Член 11 

По завршување на постапката за полагање на струч-
ниот испит, имајќи ги во предвид резултатите од спр-
ведениот тест, како и одбраната на изработениот стру-
чен труд, комисијата констатира дека барателот го по-
ложил, односно не го положил стручниот испит.  

На лицето кое го положило стручниот испит за до-
бивање на овластување за изведување на рударски ра-
боти министерот за економија на барателот му издава 
овластување за изведување на рударски работи во рок 
од 30 дена од денот на полагањето на испитот.  

Овластувањето за изведување на рударски работи 
се издава на образец во А4 формат на тврда хартија во 
зелена боја. 

Содржината на образецот на овластувањето за изве-
дување на рударски работи од став 3 на овој член е да-
дена во прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 12 

За изведување на рударски работи правните и фи-
зичките лица кои се запишани во Централниот реги-
стар на Република Македонија, вклучувајќи ги и стран-
ските правни лица со подружница запишана во Цен-
тралниот регистар на Република Македонија, министе-
рот за економија издава Лиценца за изведување на ру-
дарски работи. 

 
Член 13 

Правните и физички лица од член 12 на овој пра-
вилник за стекнување на Лиценца треба да имаат вра-
ботено едно лице - дипломиран рударски инженер  кое 
поседува овластување за изведување на рударски рабо-
ти. 

 
Член 14 

Барањето за издавање на Лиценца за изведување на 
рударски работи се поднесува до Министерството за 
економија. 

Кон барањето од став 2 на овој член се приложува: 
- извод од Централен регистар на Република Маке-

донија; 
- заверен препис за лицата кои се вработени од ли-

ценците за изведување на рударски работи на лицата 
од од член 13 став 2 алинеја 2 од овој правилник; 

Доколку барателот не ја приложи потребната доку-
ментација од став 2 на овој член, Министерство за еко-
номија во определен рок ќе го повика барателот да ја 
достави потребната документација. Во спротивно Ми-
нистерството за економија ќе го отфрли барањето и ќе 
смета како и да не било поднесено.  

 
Член 15 

По разгледување на барањето за издавање на Ли-
ценца за изведување на рударски работи од страна на 
Министерството за економија, доколку се констатира 
дека се исполнети условите за издавање на Лиценца, 
министерот за економија издава Лиценца за изведува-
ње на рударски работи, во рок не подолг од 15 дена 
сметано од денот на поднесување на барањето за  изда-
вање на Лиценца.   

 
Член 16 

Лиценца за изведување на рударски работи се изда-
ва на образец во А4 формат на тврда хартија во зелена 
боја. 

Содржината на образецот на лиценцата за изведува-
ње на рударски работи од став 1 на овој член е дадена 
во прилог бр.3 кој е составен дел на овој правилник. 

  
Член 17 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
    Бр. 3283/6  

8 октомври 2007 година            Министер за економија, 
      Скопје                               Вера Рафајловска, с.р. 
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Прилог бр.1.  
 

П Р О Г Р А М А 
за полагање на стручен испит за  добивање  на  ли-

ценца  за изведување на рударски работи 
 
Стручниот испит го полагаат стручни лица, кои 

имаат образование од VII1 степен и повисоко. Со пола-
гањето на испитот кандидатите добиваат лиценца да ги 
вршат самостојно работите предвидени со Законот за  
минерални суровини и според правилникот чиј  дел е  
и  оваа  програма. 

Програмата на стручниот испит се состои од општ 
и посебен дел. 

 
I. ДЕЛ 

  
Програмата за првиот  дел од  Стручниот  испит се 

состои од 
1. Проверка за стекнатото работно искуство; 
2. Преглед на писмено изработениот стручен труд; 
3. Усмена одбрана на стручниот труд; и 
4. Усмена стручна дискусија за областа во која  е  

изработен Стручниот  труд. 
 

II. ПОЗНАВАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА 
 
Програмата на општиот дел на стручниот испит се  

однесува на вториот дел од Стручниот испит за позна-
вање на законската регулатива  поврзана со рударските  
активности и ги опфаќа следните поглавја: 

  
а) Законска регулатива 
1. Основни принципи на уставното уредување на 

Република Македонија;. 
2. Закон  за работни односи и тоа  во однос  на:  
- утврдување на правата и обврските и одговорно-

стите на работниците; 
- засновање на работен однос; 
- распоредување на работниците; 
- работно време; 
- заштита на работникот на работа; 
- стручно образование и усовршување на работни-

кот; и 
- одговорност на работникот. 
3. Доход и тоа  во поглед на:  
4. Односи во распределба на доходот и чистиот до-

ход. 
5. Средства за личен доход.  
6. Законски прописи за инвестиции (Заедничка ме-

тодологија), пристап и реализација на инвестиционите 
објекти, техничка документација, отстапување и изве-
дување на работите, надзор, преглед и одобрение за 
употреба. 

7. SI - систем за мерни единици. 
 
б) Проверка на знаењето за законите и подзакон-

ските акти 
Овој дел од стручниот испит согласно програмата 

се состои од проверка на познавање на следните закони 
и подзаконски акти: 

1. Закон за минерални суровини (“Сл. весник на Ре-
публика Македонија” бр. 24/07). 

2. Закон  за  техничка  инспекција („Сл. весник на  
Република Македонија“ бр. 48/99). 

3. Закон за  заштита  при работа („Сл. весник на  Ре-
публика Македонија“ бр. 18/98, 17/87). 

4. Закон за заштита од експлозивни материи (“Сл. 
весник на СРМ” бр. 4/78, 10/78, 51/88, 36/91, 12/93). 

5. Закон за промет на експлозивни материи (“Сл. 
весник на Република Македонија” бр.12/93, 31/93). 

6. Закон за изградба на инвестициони објекти (“Сл. 
весник на Република Македонија” бр. 15/90, 11/91, 
11/94, 18/99). 

7. Правилник за технички нормативи за површин-
ска експлоатација на лежишта на минерални суровини 
(“Сл. лист на СФРЈ” бр.4/86, 62/87). 

8. Правилник за технички нормативи за површин-
ска експлоатација на архитектонско-градежен камен, 
технички камен и нивна преработка (“Сл. лист на 
СФРЈ” бр. 11/86). 

9. Правилник за технички нормативи при ракување 
со експлозивни средства и минирање во рударството 
(“Сл.лист на СФРЈ” бр.26/88). 

10. Правилник за техничките нормативи при из-
градбата на јамски магацини за експлозивни средства 
во рудниците за подземна експлоатација на минерални 
суровини (“Сл. лист на СФРЈ” бр.12/88). 

11. Правилник за технички нормативи за подземна 
експлоатација на металични и неметалични минерални 
суровини. (“Сл. лист  на  СФРЈ” бр.24/91). 

12. Закон  за  концесии („Сл. весник на  Република 
Македонија“ бр. 42/93, 40/99). 

13. Закон за  стандардизација („Сл. весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 23/95). 

14. Закон за  просторно и урбанистичко планирање 
(„Сл. весник на Република Македонија“ бр. 4/96, 28/97, 
18/99). 

15. Закон за  заштита  и унапредување  на  животна-
та средина и природата (“Сл. весник на Република Ма-
кедонија” бр. 51/2000). 

16. Закон  за  води (“Сл. весник на Република Маке-
донија” бр. 4/98). 

17. Закон за  заштита  од  пожари (“Сл. весник на 
Република Македонија” бр.43/86, 37/87, 51/88, 36/90). 

18. Закон за  енергетика (“Сл. весник на Република 
Македонија” бр.47/97, 40/40/99, 98/2000). 

19. Правилник за технички нормативи при превозот 
на луѓе и материјал по окната на рудниците (“Сл. лист 
на СФРЈ” бр. 4/80, 12/85, 35/87 и 51/88). 

20. Правилник за технички нормативи при превозот 
на луѓе во рудниците со подземна експлоатација на ме-
тални минерални суровини во хоризонтални и коси 
простории (“Сл. лист на СФРЈ” бр.34/89). 

21. Правилник за технички нормативи за превоз со 
транспортни траки во рударството (“Сл. лист на СФРЈ” 
бр. 5/73, 12/74, 4/86, 4/89). 

22. Правилник за техничките нормативи за машини 
со дизел-мотори што се користат при подземни рудар-
ски работи во неметански јами (“Сл. лист на СФРЈ” 
бр.66/78). 

23. Правилник за мерките и нормативите за заштита 
при работа на орудијата за работа (“Сл. лист на СФРЈ” 
бр.18/91). 

24. Правилник за техничките нормативи за еле-
ктрични построенија и уреди во рударството со повр-
шинска експлоатација на минерални суровини (“Сл. 
лист на СФРЈ” бр. 66/87). 

25. Правилник за техничките нормативи за еле-
ктрични построенија и уреди во рударството со под-
земна експлоатација (“Сл. лист на СФРЈ” бр.21/88, 
90/91). 

26. Правилник за максимално дозволените концен-
трации и количества и за други материи што можат да 
се испуштаат во воздухот од одделни извори на загаду-
вање (“Сл. весник на РМ” бр. 3/90). 

27. Други закони, правилници, наредби и прописи 
кои ќе бидат усвојувани во идниот период а ќе ја регу-
лираат областа на рударството и геологијата. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *  

 
• Литературата за  полагање на испитот кандидати-

те ја обезбедуваат самостојно а листата со потребните 
Закони и правилници  може да се добие од Секретарот 
на Комисијата при пријавување на стручнот испит.  
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1687. 
Согласно член 19 став 3 од Законот за минерални 

суровини („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.24/07), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА КНИГАТА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ИСТ-
РАЖНИ РАБОТИ ЗА ДЕТАЛНИТЕ ГЕОЛОШКИ 

ИСТРАЖУВАЊА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водењето на книгата за извршените 
истражни работи за деталните геолошки истражувања. 

 
Член 2 

Книгата за извршените истражни работи за детал-
ните геолошки истражувања (во понатамошниот текст: 
Книгата) се води во форма на тврдо коричена книга со 
димензии 210 x 297 мм на евиденциски листови кои се 
поврзани и нумерирани.  

Книгата е со сини корици и на првата страна има 
испишан текст со букви во црна боја: ″Книга за детал-
ни геолошки истражувања″. 

 
Член 3 

Евиденциските листови од Книгата содржат пода-
тоци за истражувачот и за истражувањата. 

Евиденцискиот лист за истражувачот содржи: 
1. Податоци за истражувачот 
1.1 Број на дозвола за детални геолошки истражувања, 
1.2. Минерална суровина која се истражува, 
1.3. Локација на истражување,  
1.4. Површина на истражниот простор, 
1.5. Координати на гранични точки на истражниот 

простор, 
1.6. Изведувач на истражните работи,   
1.7. Времетраење на истражувањата. 
2. Видови на истражни работи 
2.1. Картирање на теренот  
3.1.1. Вид на картирање, 
3.1.2. Мерка на подлогите, 
3.1.3. Површина на просторот за картирање. 
3.2.   Геофизички истражни работи 
3.2.1. Видови на геофизички истражни работи, 
3.2.2. Количини на изведени геофизички истражни 

работи. 
3.3.   Истражно дупчење 
3.3.1. Вид на истражно дупчење, 
3.3.2. Број на изведени истражни дупнатини, 
3.3.3. Вкупна длабочина на изведено истражно дуп-

чење. 
3.4. Рударски истражни работи и опис на истите, 
3.5. Теренски истражни испитувања, тестирања и 

анализи, 
3.6. Други видови на истражни работи 
3.7. Лабораториски испитувања и анализи (се наведу-

ваат сите видови по вид и обем, доколку се извршени). 
3. Останати податоци во врска со изведените 

истражни работи. 
Евиденцискиот лист за истражувањата содржи: 
1. Податоци за истражувањата, 
1.1. Ознака на дупнатината, 
1.2. Коти, 
1.3. Координати, 
1.4. Изведувач на дупчење, (истражување) 
1.5. Вид на дупчење (ротационо, ударно, на суво, со 

исплака, реверсно, рачен ископ, машински ископ на 
раскопи и др.) 

1.6. Длабина на изведба, 
1.7. Намена, 
1.8. Период на дупчење, (истражување) 
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1.9. Пречник на дупчење, 
1.10. Други податоци, (ниво на подземна вода, тешко-

тии при дупчење, облагање, специјални мерења и др.) 
1.11. Одговорно лице за изведба, 
1.12. Име на лице кое ја картирало дупнатината. 
2. Општи податоци за геолошката градба 
2.1. Геолошка старост, 
2.2. Основи на литологија, 
2.3. Длабина на појава на минерална суровина, 
2.4. Вид на минерална суровина, 
2.5. Начин на појава, 
2.6.Опробување (вид на проби, длабина, број и сл.), 
2.7. Други податоци. 
Евиденциските листови за истражувачот и истражу-

вањата се дадени во прилог кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 4 

Книгата за детални геолошки истражувања се води 
во пишана форма. 

На крајот на секој работен ден лицето задолжено за 
истражните работи е должно да ги внесе податоците од 
членот 3 на овој правилник. 

Лицето задолжено за водењето на истражните рабо-
ти ја води Книгата на начин кој овозможува лесен 
преглед на податоците внесени во истата. 

Податоците од Книгата се чуваат трајно. 
                                           
                                Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

      
    Бр. 3283/6                          Министер за економија, 
8 октомври 2007 година             Вера Рафајловска, с.р. 
            Скопје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

______________ 
1688. 

Врз основа на член 59 став 3 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.24/07), министерот за  економија донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И 
НАЧИН НА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА И ОВЛА-

СТУВАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА РУДАРСКИ  
ПРОЕКТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-
лови и начинот на добивање на лиценца и овластување 
за изработка на рударски проекти. 

 
Член 2 

Лиценца за изработка на рударски проекти се изда-
ва на лица кои се вработени кај правните или физички-
те лица кои се запишани во Централниот регистар на 
Република Македонија, вклучувајќи ги и странските 
правни лица со подружница запишана во Централниот 
регистар на Република Македонија. 

Лицата од став 1 на овој член добиваат лиценца за 
изработка на рударски проекти по претходно полагање 
на стручен испит. 

Член 3 
Право за полагање на стручен испит за изработка на 

рударски проекти имаат дипломираните рударски ин-
женери - насока подземна и површинска експлоатација 
– VII/1, кои имаат три години работно искуство во об-
ласта на изработка на рударски проекти.  

 
Член 4 

Стручниот испит за изработка на рударските прое-
кти се состои од: 

1. проверка на знаењето од областа на законските 
прописи од областа на минералните суровини и работ-
ните односи и заштита при работа, преку полагање на 
писмен текст; 
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2. подготовка на изработен стручен труд - рударски 
проект; 

3. усно образложение-одбрана на изработениот 
стручен труд - рударски проект. 

   
Член 5 

Стручниот испит од член 2 на овој правилник се по-
лага пред Комисија за спроведување на постапка за по-
лагање на стручен испит за изработка на рударски про-
екти (во натамошниот текст: Комисија). 

Комисијата е составена од претседател, два члена и 
секретар. 

Членовите на Комисијата од став 1 на овој член се 
назначуваат од редот на стручни и научни работници. 

За својата работа при спроведувањето на стручниот 
испит за секој барател се води посебен записник.  

   
Член 6 

Барање за добивање на лиценца за изработка на ру-
дарски проекти се поднесува до Комисијата, при што 
барателот приложува: 

- заверен препис од дипломата за завршено образо-
вание; 

- извод од матичната книга на родените; 
- уверение за државјанство; 
- потврда за работно искуство на соодветни работ-

ни места; 
- најмалку два писмени и образложени предлози за 

изработка на стручен труд; 
- потврда за извршена уплата за добивање на Ли-

ценца. 
 

Член 7 
По разгледување на поднесеното барање за добива-

ње на лиценца од член 6 на овој правилник, Комисијата 
во рок од 15 дена утврдува дали барањето заедно со при-
ложената документација ги исполнува условите опреде-
лени во овој правилник и утврдува кој од поднесените 
предлози за изработка на стручен труд - рударски проект 
ќе бидат предмет на одбрана и изработка на стручниот 
испит за што писмено го известува барателот.  

Во писменото известување од став 1 на овој член 
Комисијата го определува   точниот датум, време и ме-
сто за полагање на стручниот испит, како и писмениот 
и образложен предлог за изработка на стручниот труд - 
рударски проект.  

Времетраењето помеѓу писменото известување до-
ставено до барателот од страна на Комисијата неможе да 
биде пократко од шест, а подолго од дванаесет месеци. 

Доколку Комисијата утврди дека поднесените пред-
лози за изработка на стручен труд- рударски проект не 
можат да се прифатат, Комисијата писмено ќе го извести 
барателот и ќе му наложи во рок од 15 дена повторно да 
достави нови два писмени и образложени предлози за 
изработка на стручен труд- рударски проект. Во спро-
тивно, Комисјата ќе го отфрли барањето за добивање на 
лиценца и ќе смета како и да не било поднесено.  

Доколку кандидатот е спречен на утврдениот да-
тум, време и место да го полага стручниот испит, треба 
да достави доказ за неговата спреченост. 

 
Член 8 

Барателот треба до Комисијата да го достави изра-
ботениот стручен труд- рударски проект најкасно 60 
дена пред определниот датум за полагање на стручниот 
испит.  

По доставувањето на изработениот стручен труд- 
рударски проект од страна на барателот на Лиценцата, 
Комисијата врши контрола во поглед на примената на 
законите и техничките нормативи што се применуваат 
при изработка на рударски проекти. Доколку Комиси-
јата утврди дека во поголем дел или во целост израбо-
тениот стручен труд - рударски проект отстапува од за-

коните и техничките нормативи што се применуваат 
при изработка на рударски проекти, за тоа писмено ќе 
го извести барателот во рок 15 дена сметано од денот 
на приемот на стручниот труд со укажување на отста-
пувањата при неговата изработка, при што ќе се опре-
дели дополнителен рок од 30 дена за корекција и ис-
правање на утврдените отстапувања. 

Доколку по истекот на определениот рок од 30 дена 
за корекција и исправање на утврдените отстапувања, 
барателот го достави изработениот стручен труд- ру-
дарски проект согласно укажувањето, барањето за из-
давање на лиценца ќе смета како отфрлено. Во спро-
тивно постапката продолжува согласно одредбите од 
овој правилник. 

 
Член 9 

Тестот за полагање на стручниот испит содржи пра-
шања од Програмата за полагање на стручниот испит 
за изработка на рударски проекти која е дадена во При-
лог бр. 1 која е составен дел на овој правилник. 

Прашањата за полагање на стручниот испит однос-
но тестот ги изработува Комисијата најрано три дена 
пред спроведување на тестот. 

Кандидатот треба да одговори точно на 70% од 
вкупно поставените прашања, кои неможат да бидат 
помалку од дваесет, а повеќе од триесет. 

Тестот за полагање на стручниот испит трае 60 ми-
нути. 

По истекот на времето за полагање на тестот Коми-
сијата се повлекува и  врши преглед на тестот и утвр-
дува дали кандидатот одговорил на прашањата од те-
стот согласно став 3 од овој член, при што Претседате-
лот на Комисијата му соопштува на кандидатот за ре-
зултатите од тестот “положил” или “не положил”. 

За спроведување на дејствијата од ставовите 3, 4 и 5 
од овој член се води посебен записник. 

  
Член 10 

Доколку барателот на Лиценцата го положил тестот 
од член 9 од овој правилник, Комисијата продолжува 
со спроведувањето на стручниот испит преку усна од-
брана на изработениот стручен труд-рударски проект.  

За времетраењето на усната одбрана членовите на 
Комисијата може да поставуваат прашања и да бараат 
појаснувања. 

Времетраењето на усната одбрана од став 1 на овој 
член не може да трае подолго од шеесет минути. 

По завршувањето на усната одбрана, Комисијата се 
повлекува и со гласање утврдува дали кандидадот го 
“одбранил” или “не одбранил” изработениот стручен 
труд - рударски проект, и за тоа Претседателот на Ко-
мисијата го известува кандидатот. 

За спроведување на дејствијата од ставовите 2, 3 и 4 
од овој член се води посебен и издвоен записник. 

 
Член 11 

По завршување на постапката за полагање на струч-
ниот испит, имајќи ги во предвид резултатите од спро-
ведениот тест, како и одбраната на изработениот стру-
чен труд-рударски проект, комисијата констатира дека 
барателот го положил, односно не го положил стручни-
от испит. 

Лицето кое го положило стручниот испит за доби-
вање лиценца за изработка на рударски проекти се 
стекнува со Лиценца за изработка на рударски проекти 
во рок од 30 дена од денот на полагањето на стручниот 
испит. 

Лиценцата за изработка на рударски проекти од 
став 2 на овој член се издава на образец во А4 формат 
на тврда хартија во светло зелена боја. 

Содржината на образецот на Лиценцата од став 3 на 
овој член е дадена во Прилог бр. 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 
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Член 12 
За изработка на рударски проекти правните и фи-

зичките лица кои се запишани во Централниот реги-
стар на Република Македонија, вклучувајќи ги и стран-
ските правни лица со подружница запишана во Цен-
тралниот регистар на Република Македонија треба да 
поседуваат Овластување. 

  
Член 13 

Правните и физички лица од член 12 на овој пра-
вилник за стекнување на Овластување треба да имаат 
вработено едно лице - дипломиран рударски инженер-
насока-подземна или површинска експлоатација кое 
поседува лиценца за изработка на рударски проекти. 

 
Член 14 

Барањето за издавање на Овластување за изработка 
на рударски проекти се поднесува до Министерството 
за економија. 

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува: 
- извод од Централен регистар на Република Маке-

донија; 
- заверен препис за лицата кои се вработени од ли-

ценците за изработка на рударски проекти од член 13  
од овој правилник. 

Доколку барателот не ја приложи потребната доку-
ментација од став 2 на овој член, Министерство за еко-
номија во определен рок ќе го повика барателот да ја 
достави потребната документација. Во спротивно Ми-
нистерството за економија ќе отфрли барањето и ќе 
смета како и да не било поднесено.  

 
Член 15 

По разгледување на барањето за издавање на Овла-
стување за изработка на рударски проекти од страна на 
Министерството за економија, доколку се констатира 
дека се исполнети условите за издавање на Овластува-
ње, на подносителот  на барањето му се издава Овла-
стување за изработка на рударски проекти, во рок не 
подолг од 15 дена сметано од денот на поднесување на 
барањето за  издавање на Овластување.   

  
Член 16 

Овластувањето за изработка на рударски проекти 
од член 15 од овој правилник се издава на образец во 
А4 формат на тврда хартија во светло зелена боја. 

Содржината на образецот на Овластувањето од став 
1 на овој член е дадена во Прилог бр. 3 кој е составен 
дел на овој правилник. 

  
Член 17 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

      
    Бр. 3283/6                          Министер за економија, 
8 октомври 2007 година             Вера Рафајловска, с.р. 
            Скопје 
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П Р О Г Р А М А 
за полагање на стручен испит за  добивање  на ли-

ценца за изработка на рударски проекти 
 
Стручниот испит за  добивање  на  лиценца за изра-

ботка на рударски проекти полагаат стручни лица од 
областа на рударската на сока, кои имаат VII1 степен 
на образование и повисоко.  

Програмата за полагање на стручниот испит за до-
бивање на лиценца за изработка на рударски проекти 
се состои од два дела и тоа: 

I - СТРУЧЕН ДЕЛ 
 
Првиот дел од Програмата за полагање на  стручни-

от  испит се состои од 
1. проверка за стекнатото работно искуство 
2. преглед на писмено изработениот стручен труд 

(Рударски проект) 
3. Усмена одбрана на стручниот труд 
4. Усмена стручна дискусија за областа во која е 

изработен стручниот труд. 
 

II - ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 
 
Вториот дел од Програмата за полагање на  струч-

ниот  испит се однесува на проверката на знаењето од 
познавањето на законската регулатива поврзана со ру-
дарството, а ѓи опфаќа следните поглавја: 

  
а.) Законска регулатива 
1. Основни принципи на уставното уредување на 

Република Македонија. 
2. Закон  за работни односи и тоа  во однос  на:  
• утврдување на правата и обврските и одговорно-

стите на работниците.  
• засновање на работен однос.  
• распоредување на работниците.  
• работно време.  
• заштита на работникот на работа.  
• стручно образование и усовршување на работни-

кот.  
• одговорност на работникот. 
3. Доход и тоа  во поглед на:  
• односи во распределба на доходот и чистиот до-

ход.  
• средства за личен доход.  
4. Законски прописи за инвестиции (заедничка ме-

тодологија), пристап и реализација на инвестиционите 
објекти, техничка документација, отстапување и изве-
дување на работите, надзор, преглед и одобрение за 
употреба. 

6. SI - систем за мерни единици. 
  
б.) Проверка на знаењето за законите и подза-

конските акти 
 
Овој дел од стручниот испит согласно програмата 

се состои од проверка на познавање на следните закони 
и подзаконски акти: 

1. Закон за минерални суровини (“Сл. весник на Ре-
публика Македонија” бр. 24/07). 

2. Закон  за  техничка  инспекција („Сл. весник на  
Република Македонија“ бр. 48/99). 

3. Закон за  заштита  при работа („Сл. весник на  Ре-
публика Македонија“ бр. 18/98, 17/87). 

4. Закон за заштита од експлозивни материи (“Сл. 
весник на СРМ” бр. 4/78, 10/78, 51/88, 36/91, 12/93). 

5. Закон за промет на експлозивни материи (“Сл. 
весник на Република Македонија” бр.12/93, 31/93). 

6. Закон за изградба на инвестициони објекти (“Сл. 
весник на Република Македонија” бр. 15/90, 11/91, 
11/94, 18/99). 

7. Правилник за технички нормативи за површин-
ска експлоатација на лежишта на минерални суровини 
(“Сл. лист на СФРЈ” бр.4/86, 62/87). 

8. Правилник за технички нормативи за површин-
ска експлоатација на архитектонско-градежен камен, 
технички камен и нивна преработка (“Сл. лист на 
СФРЈ” бр. 11/86). 
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9. Правилник за технички нормативи при ракување 
со експлозивни средства и минирање во рударството 
(“Сл.лист на СФРЈ” бр.26/88). 

10. Правилник за техничките нормативи при из-
градбата на јамски магацини за експлозивни средства 
во рудниците за подземна експлоатација на минерални 
суровини (“Сл. лист на СФРЈ” бр.12/88). 

11. Правилник за технички нормативи за подземна 
експлоатација на металични и неметалични минерални 
суровини. (“Сл. лист  на  СФРЈ” бр.24/91). 

12. Закон  за  концесии („Сл. весник на  Република 
Македонија“ бр. 42/93, 40/99). 

13. Закон за  стандардизација („Сл. весник на  Ре-
публика Македонија“ бр. 23/95). 

14. Закон за  просторно и урбанистичко планирање 
(„Сл. весник на Република Македонија“ бр. 4/96, 28/97, 
18/99). 

15. Закон за  заштита  и унапредување  на  животна-
та средина и природата (“Сл. весник на Република Ма-
кедонија” бр.51/2000). 

16. Закон  за  води (“Сл. весник на Република Маке-
донија” бр.4/98). 

17. Закон за  заштита  од  пожари (“Сл. весник на 
Република Македонија” бр. 43/86, 37/87, 51/88, 36/90). 

18. Закон за  енергетика (“Сл. весник на Република 
Македонија” бр.47/97, 40/40/99, 98/2000). 

19. Правилник за технички нормативи при превозот 
на луѓе и материјал по окната на рудниците (“Сл. лист 
на СФРЈ” бр. 4/80, 12/85, 35/87 и 51/88). 

20. Правилник за технички нормативи при превозот 
на луѓе во рудниците со подземна експлоатација на ме-
тални минерални суровини во хоризонтални и коси 
простории (“Сл. лист на СФРЈ” бр.34/89). 

21. Правилник за технички нормативи за превоз со 
транспортни траки во рударството (“Сл. лист на СФРЈ” 
бр. 5/73, 12/74, 4/86, 4/89). 

22. Правилник за техничките нормативи за машини 
со дизел-мотори што се користат при подземни рудар-
ски работи во неметански јами (“Сл. лист на СФРЈ” 
бр.66/78). 

23. Правилник за мерките и нормативите за заштита 
при работа на орудијата за работа (“Сл. лист на СФРЈ” 
бр.18/91). 

24. Правилник за техничките нормативи за еле-
ктрични построенија и уреди во рударството со повр-
шинска експлоатација на минерални суровини (“Сл. 
лист на СФРЈ” бр. 66/87). 

25. Правилник за техничките нормативи за еле-
ктрични построенија и уреди во рударството со под-
земна експлоатација (“Сл. лист на СФРЈ” бр.21/88, 
90/91). 

26. Правилник за максимално дозволените концен-
трации и количества и за други материи што можат да 
се испуштаат во воздухот од одделни извори на загаду-
вање (“Сл. весник на РМ” бр. 3/90). 

27. Други закони, правилници, наредби и прописи 
кои ќе бидат усвојувани во идниот период а ќе ја регу-
лираат областа на рударството и геологијата. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *  

 
• Литературата за  полагање на  испитот кандидати-

те  ја обезбедуваат самостојно а листата со потребните  
Закони и правилници  може да се  добие од Секретарот 
на  Комисијата при пријавување на стручнот испит.  
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1689. 
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.24/07), министерот за економија донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ВИДОТ, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА  
ИЗГОТВУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ  НА РУДАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува видот, содржина-

та и начинот на изготвување и чување на рударски пла-
нови.  

 
Член 2 

Правните и физичките лица кои вршат основни, де-
тални геолошки истражувања и експлоатација на мине-
рални суровини, рударските планови, нивната израбо-
тка и чување ги вршат согласно одредбите од овој пра-
вилник. 

 
Член 3 

Правните и физичките лица кои вршат основни, де-
тални геолошки истражувања и експлоатација на мине-
рални суровини, рударските планови, нивната израбо-
тка и чување ги вршат во согласност со современите  
начела  на  рударската, геолошката  и геодетската нау-
ка и техника, како и со точност која што одговара на 
целта за која што и служат. 

 
Член 4 

Правните и физичките лица кои вршат основни, де-
тални геолошки истражувања и експлоатација на ми-
нерални суровини ги изработуваат и чуваат следните 
видови на рударски планови: 

- ситуационен план за подземна експлоатација; 
- ситуационен план за површинска експлоатација;  
- план за изведени рударски работи во јамата; 
- откопен план во јамата; 
- план за проветрување во јамата; 
- хидролошки план на рудник; и 
- план за тектоника на рудникот. 
 

Член 5 
Картирање и внесување на пооделни објекти во ор-

гиналните планови треба да се врши врз основа на 
претходно пресметани и внесени координати во мерач-
ките книги. 

Ако за мерење на површинскиот терен се користи 
терестичка фотограметрија, аерофотограметрија или 
пак електронски дистомати, објектите можат да се вне-
суват и директно на оргиналните планови по графички 
пат. 

Јамски работи за кои не постојат веродостојни по-
датоци од претходно извршени мерења, се пренесуваат  
на оргиналните планови со  испрекинати линии и не се  
бојат во полна ширина. Веродостојноста  на овие пода-
тоци секогаш треба дополнително да се провери по 
создавање на сооветни услови. 

Оригиналните рударски планови се чуваат во служ-
бена просторија, во орман заштитен од пожар.   

За изработка  на рударските  планови се користи со-
одветен тип на хартија, која соодветствува на соодвет-
ната пропишана мерка и значење на планот. 

  
Член 6 

Мерката што се употребува при изработката на пое-
динечните планови односно нацрти, зависи од  точно-
ста на внесување, прегледноста на внесените податоци, 
големината на соодветниот објект или терен и нивото 
кое  се бара  за тој документ. 

Изработката на  рударските планови односно нацр-
ти се врши во соодветно за тоа утврдена мерка, однос-
но во мерка: 1 : 500; 1:1.000; 1:2.500; 1:5.000; 1:10.000; 
1:25.000 или 1:50.000. 

При изработка  на профили и скици за локација на 
уреди и постројки, места  на  несреќни случаи и сл., 
мора да се употребува една од  следните  мерки: 1: 250; 
1:200; 1:100; 1:50; 1:25 или 1:10.   

  
Член 7 

План или нацрт (ситуациона карта) на експлоатаци-
оното поле се изработува на топографска основа во 
мерка кој обезбедува доволна точност за одредување  
на границите  на полето и добивање податоци за анали-
за на самото место. Истиот план мора да биде израбо-
тен и во дигитална  форма со специфични координати, 
пресечни точки, изохипси и останати податоци утврде-
ни со Законот за минерални суровини. 

 
Член 8 

Геолошка карта на експлоатационото поле и него-
вата околина се изработува на топографска основа или 
план во мерка кој обезбедува доволна точност и јас-
ност на геолошките граници и податоци кои се внесу-
ваат на картата. Геолошката карта  на  експлоатационо-
то поле содржи: 

- топографски податоци со изохипси и поважни ко-
ти, кои се битни за правилно насочување на изведува-
ње на рударските работи и сл; 

- сите важни петрографски, стратиграфски, тектон-
ски и хидролошки податоци, како и изданоци на мине-
ралните суровини и нивни контури соодвтено на степе-
нот на нивна истраженост (по категогории на резерви); 

- сите извршени истражни работи и геолошки испи-
тувања; 

- јамски отвори (влезови) и главни јамски сообра-
ќајници на  пооделни нивоа; 

- дупчотини со соодветни ознаки (длабоки и пли-
тки). 

Заради практично користење на податоците од гео-
лошката карта на експлоатационото поле и неговата 
околина во прилог на истата мора да се достави  довол-
на количина на надолжни и напречни профили израбо-
тени низ самото експлоатационото поле.  

Проектираните истражни работи (плитки окна, ис-
тражни ровови, дупчотини и др.) не се внесуваат  во ге-
олошката карта, туку во посебен план, кој  го сочинува  
прилогот  на соодветната геолошка карта.   

 
Член 9 

Ситуациониот  план на рудникот  се изработува  на 
топографска основа во мерка:  1:250; 1:500; 1:1000  или 
1: 5000. 

По исклучок, а по барање на државниот рударски 
инспектор мора да изработи прегледен ситуационен 
план во мерка не поголем од 1 : 25 000 во случај кога 
се работи за рудник со поголема распространетост  или 
рудник со повеќе јамски простории. 

Ситуациониот план се изработува  и во дигитална 
форма и се репродуцира на квалитетна бела хартија (со 
густина >100г/м2 ). 

 
Член 10 

Ситуационен план на рудник каде што се врши под-
земна експлоатација на минерални суровини мора да ги 
содржи: 

1) сите главни податоци од топографскиот план во 
соодветна мерка, главните полигонски и нивелмански 
мрежи, како и сите постојни точки на мерење на повр-
шината со нивните коти, а по можност и изохипси со 
еквидистанца до најмногу десет метри со впишан ази-
мут. 
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2) сите јамски отвори и јамски сообраќајници на си-
те нивоа, како што се поткопи, ходници, окна, затворе-
ни јамски простори, стари работи и др. 

3) граничната линија на продуктивниот пласт, 
истражни работи, дупчотини  изработени од површина; 

4) граници на  експлоатационото поле, истражни 
простори и соседни рудници, како и граници на општи-
ни и реони; 

5) управни и погонски згради  и магацини за  гори-
во, експлозиви и останати материјали; 

6) населби, поважни поединечни куќи, индустриски 
објекти, јаловишта и сл.; 

7) сообраќајници на површината (железнички пру-
ги, главни патишта, локални патишта, патеки, жичари 
и др.); 

8) далноводи, кабли, електрични централи и трафо-
станици; 

9) извори на вода, проточни води, водоводи, пумп-
ни станици и канализации; 

10) површински копови, пештери и останати ре-
љефни карактеристики кои имаат отвори на  површина. 

Ситуациониот план на рудникот мора да се допол-
нува при значителна промена на состојбата на површи-
ната или во јамата. 

 
Член 11 

Ситуационен план на рудник каде што се врши по-
вршинска експлоатација на минерални суровини, по-
крај податците утврдени во член 31 од овој Правилник, 
мора да содржи и:  

1) граници на наоѓалиштето на минералната суро-
вина и граници на откопување на етажите во корисна 
суровина и јаловина; 

2) транспортни патишта на копот, железнички пру-
ги, усеци, канали, бункери и сл.; 

3) јаловишта; 
4) евентуално извршени истражни работи, истраж-

ни дупчотини и подземни рударски работи. 
 

Член 12 
Планот (рударски) на јама  се изработува во соод-

ветна мерка и тоа: 1:500; 1:1000 и 1:2500. 
Планот на  јама  мора  да содржи податоци за: 
1) сите јамски простори како што се: окна, поткопи, 

ходници, прекопи, нископи или ускопи, слепи окна, 
магацини за експлозивни матаријали, пумпни станици 
и трафостаници, комори за компресори, вентилатори, 
транспортни уреди, јамски работилници, како и сите  
сигурносни столбови заради обзбедување на јамските  
или површинските  објекти, затворени јамски простори 
и стари работи; 

2) енергетска мрежа на јамата (водови на електрич-
на  енергија и компримиран воздух), водоводна мрежа 
и јамски постројки; 

3) сите активни работилишта на отворање, припре-
мање и откопување и  сообрќајници (свозници, жича-
ри, сипки и сл.); 

4) откопани површини означени по години на отко-
пување и начин  на заполнување (рачно, механичко, 
пневматско, со помош на вода и сл.); 

5) градби и уреди  од  траен карактер кои служат за 
одвод на  вода и/или плин, заштита од пожар или експ-
лозии, 

6) ознаки за карактеристиките на наоѓалиштето 
(протегање, пад, профил), сите неправилности и зару-
шувања, сите јамски и површински дупчотини;   

7) места на појава  на метан и поголеми појави на  
вода; 

8) трајно стабилизирани точки од надворешно ме-
рење, како и останати точки чии координати и висини 
се заведени во главната мерачка книга; 

9) јасно обележени места во јамата и на  површина-
та според кои би можело да се предизвика опасност од 
продор на вода, плин, пожар, зарушувања и сл., како и 
сите надворешни објекти кои би можеле да бидат за-
грозени со јамските работи, а кои треба да бидат зачу-
вани. Во планот на јамата мора да бидат означени и 
границите до кои може да се врши откопување, заради 
сигурност при работата или заштита на пооделни обје-
кти; 

10) граници на  соседни рудници и нивни гранични 
јамски работи; 

11) друго. 
 

Член 13 
Доколку јамските работи се изведуваат  во повеќе 

хоризонти или слоеви и доколку прегледноста дозволу-
ва треба да се врши изработка и на  посебни планови 
по хоризонти или слоеви. 

Во посебниот план од став 1 на овој член се внесу-
ваат сите јамски работи изведени во одредениот дел на 
јамата, како и во сите јамски простори означени во оп-
штиот план на јамата (за проветрување, отпремување, 
премини и сл.), а кои се во функција на изведување на 
работи на соодветниот хоризонт, етажа или пласт. 

 
Член 14 

Планот на јамата да се дополнува најмалку еднаш 
месечно. Планот се дополнува и во случај кога кога  се 
отвора ново работилиште, при пробивање на некои по-
ранешни или стари работи, како и по завршување или 
напуштање на некој рудник. 

Посебно внимание при дополнувањето на планот 
треба да ве посвети при приближување до некои затво-
рени откопи, стари работи, гранични и сигурносни 
столбови, раседни и други деформитети во работната 
средина, опасни зони или пак, во случај кога рударски-
те работи се изведуваат во близина на друго јамско ра-
ботилиште или друга површинска рударска работа. 

 
Член 15 

Откопен план на јама е задолжителен план за руд-
ници кај кои експлоатацијата на минералните суровини 
се врши со откопување во повеќе етажи или хоризонти 
кои се наоѓаат едни над  други. 

Откопниот план на јама се изработува и е задолжи-
телен план за поголеми рудници во случај кога негова 
изработка ќе биде наложена со посебно Решение изда-
дено од страна на државниот рударски инспектор. 

Откопниот план на јамата содржи: 
1) сите податоци од општиот план  на јамата кои се 

однесуваат на соодветна етажа, хоризонт  или пласт, 
сите детали од  извршените рударски работи, како и 
површинските и јамски дупчотини со нивни почетни и 
завршни коти; 

2) сите јамски сообраќајници на соодветната етажа, 
хоризонт  или пласт и надвор од нив, а кои се во непо-
средна врска со работите на истата етажа, хоризонрт 
или пласт и служат за извоз на минерална суровина, 
проветрување, одводнување или за било која друга цел; 

3) ознаки со карактеристики на наоѓалиштето (про-
тегање, пад и профил), измерени и снимени битните 
карактеристики на секои 100 метри должина, а  во 
одредени случаи и почесто и пофреквентно; 

4) сите активни работилишта на отворање, припре-
мање и откопување во тоа  подрачје на јамата, со нивно 
име и ознаки; 

5) начин (тип) на заполнување на откопаниот  про-
стор и година на заполнување доколку заполнувањето 
е вршено дополнителното, како и некои стари работи 
за кои не постојат сигурни податоци во книгата за ру-
дарски мерења; 
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6) граници на откопно поле и граници до кои не 
смее да се оди со откопувањето, површини  под  оган и 
вода, постојни проектирани сигурносни столбови зара-
ди обезбедување на јамските или површинските обје-
кти; 

7) раседи и раседни линии, останати деформитети и 
опасни подрачја  со нивни граници, ознаки и опис на 
места со појава на метан, продор на вода, горски удари, 
со нивна евентуална количина (интензитет) и датум на 
појава;     

8) граници и количини на истражени количини на 
корисна минерална суровина изразена во тони, а дефи-
нирани по категории на истраженост при што планот 
треба да се ажурира и дополнува на секои три месеци; 

9) планирање на јамски работи и количини на ко-
рисна минерална суровина кои ќе се отворат  или под-
готват, како и површини со количини кои ќе се откопу-
ваат; 

10) насоки за проветрување со ознаки за свежа, 
освежена и излезна ветрена струја; 

11) друго. 
Откопниот план на јамата мора да се дополнува на 

крајот на секој месец, а по потреба и почесто согласно 
став 1 и 2 на член 35.   

 
Член 16 

Во рудници каде што се врши подземна експлоата-
ција и рудници каде што се врши површинска експлоа-
тација на минерални суровини каде што има или треба 
да има разгранета енергетска мрежа и комплексна еле-
ктро механизација се изработува план  на енергетската 
мрежа. 

Потребата за изработка на план на енергетска мре-
жа во рудници каде што се врши површинска експлоа-
тација на минерални суровини со посебно решение го 
утврдува државниот рударски инспектор согласно за-
кон. 

Планот на енергетскатата мрежа се изработува во 
соодветна мерка, но не поголем од 1: 5000 во дигитал-
на форма и соодветна хартија. 

Во планот  на енергетска мрежа на рудникот треба 
да бидат нанесени и содржани:  

1) сите отвори на јама и отворени јамски простори  
со сите сообраќајници во рудници каде што се врши 
подземна експлоатација на минерални суровини; 

2) сите етажи, јаловина, сообраќајници за транспорт 
на материјал, машини и луѓе, како и рударските рабо-
ти, објекти и уреди кои служат  за рекултивирање на 
откопаните  простори и површини;  

3) трансформатори и трафостаници, разводни уреди 
за електрична  енергија, водови (кабли) за висок и ни-
зок напон, локалитети на пооделни електрични по-
стројки, телефонски линии и сл; 

4) компресорските станици, резервоари за компри-
миран воздух, цевоводи, разводни вентили и др. , како 
и местата  на самите  потрошувачи (багери, дупчалки, 
дробилки и др.)  

5) сите карактеристики на техничките  елементи и 
капацитети (сила) на пооделни уреди и инсталации  од  
точка 2 и 3 на овој став. 

Дополнувањето (ажурирањето) на планот на енер-
гетската мрежа се врши секогаш кога настанува некоја 
значајна промена во однос на уредите и инсталациите 
од став 4 на овој член. 

 
Член 17 

Рударскиот план за проветрување на јамата се изра-
ботува  во мерка не поголема од 1: 2500 и содржи пода-
тоци за: 

1) сите отвори на јамата и отворените јамски про-
стори, затворени јамски простори, стари јамски работи, 
ѕидови и останати градби со кои се затворени јамските  
простори или старите јамски работи; 

2) местата  кои се  наоѓаат под оган или во состојба  
на загревање; 

3) раседите и деформираните зони, преломи, полна-
тини и се што би можело  да биде опасно при појава на 
пожар, плин или загуба  на воздушна струја; 

4) сите  активни работилишта во јама и сообраќај-
ници наменети за извоз или премини за луѓе, простори 
во кои постојано се задржуват луѓе (машински комори, 
пумпни станици и сл); 

5) магацините за експлозивните материјали и запа-
ливи средства, помошните работни простории, гарде-
роби, санитарни јазли и сл; 

6) цевките, вратите, преградите, завесите, ѕидовите 
и останатите елементи кои служат за ветрење, регули-
рање или разведување на ветрената воздушна струја 
како и објекти уреди и апарати за одбрана  од појава на  
пожар, експлозија, продор на  плин или вода и сл; 

7) станиците за мерење на количините на воздух и 
нивни пресеци (м2), температура на свежиот  воздух, 
брзината на ветрената воздушна струја  низ станицата 
(м/с), количина  на воздух (м3/мин) и сл; 

8) бројот на луѓе и машини со мотори на дизел по-
гон, посебно за  секое  работно место и за поединечна  
станица за мерење на воздух како и вкупно за секое  
ветрено одделение; 

9) патиштата (просториите) преку кои е дозволено 
движење на луѓе и патишта за итно напуштање на јама-
та; 

10) местата на сместување, видови и капацитет на 
вентилатори кои служат за проветрување на јамата, а 
се наоѓаат во јамата или на  површина; 

11) електричните уреди и инсталации, разводни 
плочи, водови (кабли) и др; 

12) местата на појава на метан, измерена  количина 
во м3/с и датум на мерењето;  

13) друго. 
Рударскиот план за проветрување на јамата се до-

полнува најмалку еднаш месечно, а во случај на значи-
телни промени и почесто. 

 
Член 18 

Рударскиот план на површинскиот коп се изработу-
ва  во размер не поголем од 1: 2500 и содржи податоци 
за: 

1) конфигурацијата  на теренот со изохипси и глав-
ни коти; 

2) хидрографијата на теренот, со сите сливни повр-
шини и протоци на вода и системи за површинско и 
подземно одводнување; 

3) извршените истражни работи и дупчотини, расе-
ди и други деформитети во карпите; 

4) етажите во минералната суровина и  јаловина, 
границите на наоѓалиштето за протегање на минерал-
ната суровина, граници на откопување со вцртани гра-
ници на завршните косини и на одлагалиштата; 

5) транспортно - извозните патишта, пруги, сипки, 
бункери, депонии и др; 

6) подземните јамски простори, сообраќајници и 
стари работи; 

7) управните и погонските згради, трафостаници и 
електроводови, водови на  компримиран воздух, водо-
води и компресорски станици; 

8) откопаните површини кои се рекултивирани или 
подготвени за рекултивација. 

Кон планот на површинскиот коп задолжително се 
изработуваат подолжни и надолжни профили за сите 
етажи на просторите на протегање на минералната су-
ровина (руда) и  јаловината опфатена со површинската 
експлоатација, како и на просторите опфатени со јало-
вишта и други деградирани површини и објекти. 

Рударскиот план  на  површинскиот коп и профили-
те се дополнуваат најмалку еднаш на крајот од секој 
месец. 
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Член 19 
Хидролошкиот план на рудник каде што се врши 

подземна експлоатација на минерални суровини се 
изработува  на  топографска  основа во мерка не пого-
лем од 1: 5000. Во одредени случаи потребата за изра-
ботка на хидролошки план го утврдува одговорното 
лице на рудникот во согласност со државниот рударски 
инспектор. 

Хидролошкиот план на рудникот каде се врши под-
земна експлоатација на минерални суровини особено 
содржи: 

1) главни податоци  за топографскиот  план, ако го 
има, постојани точки од тригонометриската мрежа на 
рудникот и државната триангулација главни полигон-
ски и нивелмански мрежи со нивните  коти и со изо-
хипси до 10 метри еквидистанца; 

2) извори, потоци, реки, мочуришта, бари, граници 
на езера, насипи, брани, мостови и останати поважни 
водени објекти, како и граници на максимален водо-
стој; 

3) граници на пооделни сливни подрачја или повр-
шини, со ознака на површината во км2 и максимален 
проток на вода во м3/с ; 

4) канали, водособирници, пумпни станици и ин-
сталации со нивни капацитети;  

5) поважни раседи и раседни зони, пукнатини, пе-
штери, понори,  како и се друго што би можело да има 
влијание за режимот на јамските  и површинските води 
и  загрозување на сигурноста  при работата; 

6) сите јамски отвори, отворени јамски простори, а 
посебно оние  кои служат за директно (гравитациско) 
одводнување или низ кои тече  слободно јамска вода, 
како и подлабоки истражни работи и дупчотини; 

7) сите  затворени јамски простори и стари работи 
ако низ  нив  поминува  јамска вода или  би можела  во 
истите  да се насобира и потенцијално ги загрозува  ок-
лоните  простории и објекти во јамите; 

8) ѕидови, водени врати, баражи и останати  градби 
изработени со цел за одбрана од продори на вода, како 
и места на кои се поставени манометри  за мерење  на 
притисок на водата и места  со филтри за  цедење или 
испитување; 

9) сите  постојани и периодични појави на вода во 
јамата, со ознаки за локалитетот, притисокот, протокот 
и нивниот состав (мил, кал, песок и сл.) места на кои 
водата се губи или делимично се губи, како и датум на 
појава на поголеми количини на водени протоци или 
обилни подземни водени продори. 

Дополнувањето на хидролошкиот план на рудникот 
се врши најмалку еднаш на крајот од  секој месец, а во 
зависност од настанатите евентуални непредвидени 
промени и почесто. 

 
Член 20 

Планот за тектоника на рудникот се изработува во 
мерка не поголем од 1 : 2.500 и особено содржи пода-
тоци за:      

1) отворените јамски простори, со постојаните и 
утврдените главни точки на мерење; 

2) петрографијата, стратиграфијата и хидрологијата 
на рудникот; 

3) извршените истражни работи и дупчотини во ја-
мите  и на површина; 

4) детално разработената тектоника (раседи и рас-
едни зони, синклинали и антиклинали и други типови 
на набори итн); 

5) контурите  на наоѓалиштето. 
Дополнувањето на планот се врши по вршењето на 

дополнителните истражни работи или отворањето на 
нови откопи. 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

                                                      
    Бр. 3283/6  

8 октомври 2007 година             Министер за економија, 
      Скопје                               Вера Рафајловска, с.р. 

___________ 
 
1690. 

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Рeпублика Маке-
донија“ бр.24/07), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНА НА РУДАРСКИ ПРОЕКТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на ру-

дарските проекти. 
 

Член 2 
Рударските проекти согласно член 49 од Законот за 

минерални суровини се: 
1. главен рударски проект,  
2. дополнителен рударски проект, 
3. упростен рударски проект, 
4. проект за изведување на рударски истражни ра-

боти.  
 

Член 3 
Главниот рударски проект е составен  од два дела, и 

тоа: 
1. Прв дел од проектот кој содржи одредби во врска 

со основната концепција за експлоатација, одржување 
и изградба на нови површински и подземни рударски 
објекти и содржи: 

- општ дел; 
- технички опис на технолошкиот процес, на обје-

ктот, опремата и снабдувањето со погонска енергија; 
- технички решенија за одделни рударски објекти. 
2. Втор дел од проектот кој содржи одредби во вр-

ска со техничките проекти за поодделни објекти и де-
лови од технолошкиот процес. 

 
Член 4 

Општиот дел на главниот рударски проект треба да 
содржи поодделни поглавја во однос на големината и 
природата на наоѓалиштето, геолошките и техничките 
услови, проектираните капацитети, степенот на загро-
зеност од природни потенцијални опасности и опасно-
сти врзани за технолошкиот процес.   

Во општиот дел во соодветен обем треба  да  бидат  
разработени  следните податоци и елементи: 

1. Приказ на документацијата која служи како осно-
ва за проектирање со податоци за: 

- видот, квалитетот и количината на минералните 
суровини; 

- локалитетот на кој се наоѓа наоѓалиштето на ми-
нералните суровини; 

- начинот на кој е истражувано наоѓалиштето; 
- ограничување на наоѓалиштето; 
- монтан-геолошки, тектонски и хидролошки усло-

ви во наоѓалиштето; 
- геомеханички карактеристики на минералните су-

ровини и придружните карпи; 
- гасоносност на наоѓалиштето; 
- експлозивни својства на јагленовиот прав; 
- агресивни својства на минералниот прав; 
- склоности на минералните суровини кон самоза-

палување и радиоактивни својства; 
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- други специфични карактеристики на наоѓалиште-
то, кои би можеле да влијаат на технолошкиот процес, 
врз општата безбедност при работата и економичноста 
при експлоатацијата. 

2. Податоците во врска со технолошкиот процес на 
збогатување односно оплеменување (карактеристики 
на минералните суровини, физичките и хемиски својс-
тва, гранулометрискиот состав “плива-тоне” анализи, 
лабораториски и полуиндустриски испитувања и сл.); 

3. Ситуационата карта на експлоатационото по-
драчје, во размер не поголем од 1:2 500 соодветно на 
големината на подрачјето со изохипси на соодветна 
еквидистанца и зацртани постојни градежни објекти, 
комуникации, култура на земјиштето и други специ-
фични податоци за експлотационото поле и со зацрта-
ни граници на наоѓалиштето на минерални суровини, 
како и границата на експлоатационите полиња и на до-
делената концесија; 

4. Ограничување на експлоатационото подрачје 
(поле) и утврдување на експлоатационите количини на 
минерални суровини на ограниченото подрачје, начин 
на експлоатација (со подземна работа или со површин-
ско откопување), утврдување на капацитет на произ-
водство, објаснување и задача на изградба на рудни-
кот; 

5. Одредување на заштитни и сигурносни столбови 
и влијание на експлоатацијата врз површината; 

6. Програмирање на евентуални дополнителни ис-
питувања и истражувачки работи; 

7. Ревидиран елаборат (доказ) за извршени детални 
геолошки истражувања на рудни резерви на минерал-
ните суровини. 

 
Член 5 

Техничкиот опис на технолошкиот процес, објекти-
те и работите, како и снабдувањето со погонска енер-
гија за рудниците со подземна експлоатација, содржи: 

- начин на отворање и разработување на лежи-
штето;  

- делови на технолошкиот процес и избор на 
опрема;  

- видови и начин на снабдување со погонска енер-
гија (чл. 12 и 13). 

Техничкиот опис од став 1 од овој член ја содржи и 
соодветната графичко - техничка документација. 

 
Член 6 

Техничкиот опис на отворање и разработка на нао-
ѓалиштето каде што се врши подземна експлоатација 
на минерални суровини содржи: 

1. поделба на наоѓалиштето на хоризонти, ревири и 
откопни полиња, начин на отворање и разработка на 
експлоатационото подрачје; 

2. одредување локации на објектите, отворање и 
разработка на наоѓалиштето, со почетни линии (точки) 
на откопните фронтови; 

3. редослед и смер на експлоатацијата на првите 
откопни полиња до постигнување на полн капацитет на 
производство; 

4. цртежи и планови во соодветен размер, според 
важечките технички прописи за рударските мерења, 
мерните книги и рударските планови. 

 
Член 7 

Техничкиот опис на подделни делови делови од 
технолошкиот процес на наоѓалиштето каде што се вр-
ши подземна експлоатација на минерални суровини со  
избор на машинска опрема за секоја поодделна фаза на 
технолошкиот процес содржи: 

1. технолошко решение за откопување,транспорт, 
одводнување и вентилација со соодветни цртежи и 
скици; 

2. премер и пресметка, односно примена на стан-
дарди; 

3. спецификација на опрема, уреди, постројки и ин-
сталација; 

4. спецификација на потребната ангажирана работ-
на сила, главниот потрошен материјал и погонската 
енергија; 

5. посебни мерки на заштита при работа. 
 

Член 8 
Техничкиот опис на технолошкиот процес на наоѓа-

лиштето каде што се врши подземна експлоатација на 
минерални суровини содржи технички решенија за 
откопување, транспорт, проветрување, одводнување и 
исцедување, изработка и пополнување на јамските про-
стории и подготовка на минерални суровини, како и 
одлагање на јаловината и одржување на погонот. 

Делот кој се однесува на откопување содржи опис и 
цртежи на предложени откопни методи, димензии на 
откопот, начин на откопување на сигурносните столбо-
ви и таван, опис на подградување и управување со кро-
вината на откопот, опис на проветрување на откопните 
работилишта и опис на транспортот на ископините од 
откопните чела. 

Делот кој се однесува на јамскиот транспорт содр-
жи решенија на транспортот, со податоци за количина-
та и видот на материјалите, опис за начинот за транс-
порт и шематски приказ на транспортот, како и посеб-
ни мерки за заштита на транспортот. За превоз на луѓе 
од и до работно место, се одредуваат посебни заштит-
ни мерки. 

Делот кој се однесува на проветрување на подзем-
ните простории на рудникот содржи пресметка за по-
требна количина на воздух, шема на вентилационата 
мрежа, профили на јамските простории, количина на 
воздух-по грани, основни параметри на главниот вен-
тилатор и локација на вентилационите објекти. 

Делот кој се однесува на одводнување и исцедува-
ње содржи податоци за количината на подземните и 
останати води, за начинот на одводнување и исцедува-
ње, и нивно прочистување како и податоци за локаци-
јата и капацитетот на уредите и постројките, со опис на 
заштитни мерки од површински и подземни води. 

Делот кој се однесува на пополнување на јамските 
простории содржи количина и извор на материјалот за 
пополнување, припремање на засипниот материјал, не-
гов транспорт и начин на пополнување на откопните 
јамски простории. 

Делот кој се однесува на изработка на јамските про-
стории содржи начин, техника на изработка и подгра-
дување  за одредена карактеристична работна средина 
во лежиштето и на пропратните карпи, како и одвоз на 
ископини и проветрување на работните простории. 

Делот кој се однесува на подготовка на минерални-
те суровини содржи методи на концентрација, техноло-
шка шема, збогатување (односно оплеменување) и 
опис на товарањето и складирањето. 

Делот кој се однесува на одлагање на јаловината со-
држи биланс на јамски и останати јаловини, локација 
на местото за нејзино одлагање, начин на нејзиниот 
транспорт и соодветни уреди и постројки за истиот. 

Делот кој се однесува на одржување на погони со-
држи организација на контролата за одржување на јам-
ските простории, опреми и постројки, и работилници. 

Техничкиот опис на технолошкиот процес, покрај 
колективните и лични заштитни мерки, содржи и при-
каз на организацијата за контролата при следење на 
техничките параметри за благовремено воочување на 
карактеристични фактори на опасност и за итно презе-
мање на соодветни заштитни мерки, основни начела за 
организирање служба за спасување и прва помош, како 
и употреба на соодветни лични заштитни средства. 
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Член 9 
Техничкиот опис на технолошкиот процес, објекти-

те, работите, опремата и снабдувањето со погонска 
енергија за рудниците со површинска експлоатација, 
содржи: 

1. начин на отворање согласно член 10 од овој пра-
вилник; 

2. делови од технолошкиот процес на експлоатаци-
ја, со избор на опрема согласно со член 11 и 12 од овој 
правилник; 

3. видот и начинот на снабдување со погонска енер-
гија согласно со член 13 од овој правилник. 

Техничкиот опис од став 1 на овој член содржи со-
одветна графичка документација. 

 
Член 10 

Техничкиот опис на отворањето на наоѓалиштето 
на површинската експлоатација на минералните суро-
вини содржи: 

1. локација и ограничување на површинскиот откоп 
и на одлагалиштата на јаловина, прикажани на ситуа-
ционата карта, 

2. одредување висина на етажни и работни и заврш-
ни косини, како и висина на одлагалиштето, јаловини 
врз основа на резултатите од физичките и геомеханич-
ки својства на наслагите и конструкција на откопот и 
јаловиштата; 

3. пресметка на минералните суровини и јалови 
наслаги во ограничен простор на површинскиот откоп 
и односот на тие маси; 

4. искористување на времето одредено за отворање 
на површинската експлоатација (фонд на време), број 
на работни смени, ефективно искористување на работ-
ното време и организација на работа. 

 
Член 11 

Техничкиот опис на деловите на технолошкиот 
процес при површинска експлоатација на минерални 
суровини со изборот на опрема за секоја поодделна фа-
за на технолошкиот процес содржи: 

1. технолошко решение со потребни цртежи и ски-
ци; 

2. пресметка односно примена на стандарди; 
3. спецификација на опрема, постројки и инстала-

ции; 
4. нормативни работни сили, главниот потрошен 

материјал и погонската енергија; 
5. предмер и пресметка со економски технички по-

казатели; 
6. мерки на заштита. 
 

Член 12 
Техничкиот опис на технолошкиот процес на повр-

шинската експлоатација содржи технички решенија за 
отворање на површинскиот откоп, експлоатација на 
минералните суровини, заштита од подземни и повр-
шински води, транспорт, припрема на минерални суро-
вини, како и одржување на погонот. 

Делот кој се однесува на отворање на површински-
от откоп содржи технички решенија, за отворање на 
површинскиот откоп, откривање на минерални сурови-
ни, одлагање на јаловина, пресметка на масата на 
откривки и отворање на секоја етажа, како и техноло-
шки процес на откривање и одлагање. 

Делот кој се однесува на експлоатација на корисни 
минерални суровини содржи опис на технологијата за 
добивање на минерални суровини по етажи. 

Делот кој се однесува на заштита на површинските 
и подземните води содржи податоци за количината на 
овие води, технички мерки и средства за заштита од 
површински и подземни води, начин на одводнување и 
исцедување, локација и капацитет на мерењето. 

Делот кој се однесува на транспорт на откривки и 
корисни минерални суровини содржи количина маса 
на откривката, корисни минерални суровини останат 
материјал, како и начин и шема на транспортот по ви-
дови на материјали. 

Делот кој се однесува на припремата на минерални-
те суровини содржи метода на концентрација, техноло-
шка шема на обогатување, опис на претоварањето и 
ускладиштувањето, со потребни подлоги за градежно 
проектирање. 

Делот кој се однесува на одржување на погонот со-
држи организација и контрола на одржување на опре-
мата, постројките, транспортните патишта и работил-
ници. 

Технички опис на технолошкиот процес содржи и 
потребни мерки на заштита (чл.7 став 11). 

  
Член 13 

Техничкиот опис за снабдување со погонска енер-
гија за подземна и површинска експлоатација, содржи: 

1. снабдување и разводење на електрична енергија; 
2. производство и разводење на компримиран воз-

дух; 
3. извор и снабдување  со индустриска и вода за пи-

ење; 
4. производство и разводење на топлотна енергија; 
5. телефонски врски, сигнализација и евентуална 

автоматизација. 
Точките 1, 2, 3, 4, и 5 од став 1 на овој член содр-

жат: 
1. намена и задача, на база на технолошкиот про-

цес; 
2. техничко решение, со потребни цртежи и скици и 

приказ на начинот на вклопување  во целината на руд-
никот; 

3. пресметки, односно примена на важечките стан-
дарди и пропишани технички мерки; 

4. мерки на заштита. 
 

Член 14 
Техничкиот опис за снабдување и развод на еле-

ктрична енергија на површина односно во јама содржи: 
потребна количина на електрична енергија по етажи 
или погоните на површинскиот коп, односно по јамите, 
хоризонтите, ревирите и збирно за целиот рудник, на-
чинот на снабдување, локацијата на трафостаниците и 
главниот развод, како и спецификација на главните 
електрични уреди и опрема, а посебно заштитата од 
краток спој,  додирен напон, атмосферско празнење и 
статички електрицитет. 

Техничкоот опис за снабдување со компримиран 
воздух на површина и во јама содржи: потребните ко-
личини на компримиран воздух, начин на снабдување, 
основни параметри на компресорот и на мрежата на во-
дови за компримиран воздух, локација на објектите и 
спецификација на уредите, главната опрема и инстала-
циите. 

Техничкиот опис за снабдување со индустриска и 
вода за пиење содржи: биланс на потребата за инду-
стриска вода и вода за пиење, извори, начин на довод и 
снабдување, избор и локација на пумпните станици за 
снабдување со индустриска и вода за пиење, уредите за 
пречистување на водата за пиење, разводот и специфи-
кација на главната опрема и инсталации. Во посебни 
случаи овој опис содржи и решение за прочистување и 
испуштање на отпадните води. 

Техничкиот опис за снабдување со топлина содржи 
биланс на потребната енергетска пареа и топлина, на-
чин на снабдување со топлота, основни параметри на 
уредите и разводната мрежа, локација на објектите и 
спецификација на опремата и уредите. 



Стр. 18 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 октомври 2007 
 

Техничкиот опис на телефонските врски, сигнали-
зација и автоматизација ги содржи задачите на теле-
фонските врски и сигнализацијата и програма за евен-
туална автоматизација и контрола на делови од техно-
лошкиот процес, со соодветни шеми, приказ на вклопу-
вањето во целината на рудникот, како и спецификација 
на главната опрема. 

 
Член 15 

Во техничкиот опис мора да биде прикажан цело-
купниот технолошки процес, со рекапитулација на ра-
ботната снага, главната опрема, главните потрошни ма-
теријали и погонска енергија - по видови. 

 
Член 16 

Технички решенија за одделни рударски објекти 
подетално се разработуваат во технички проекти за ру-
дарски објекти и делови од технолошкиот процес и со-
држат: 

1. проектна задача со потребни соодветни подлоги 
за проектирање; 

2. решение на задачата со технички опис на изведу-
вање, избор на конструкција, статичка пресметка и цр-
тежи во соодветна размер; 

3. предмер и пресметка на работите со соодветни 
економски параметри; 

4. посебни мерки на заштита. 
Техничките проекти или нивни делови за објекти и 

построенија од посебен (градежен, електротехнички, 
машински итн.) карактер покрај елементите предвиде-
ни со рударските прописи содржат и елементи спрема 
прописите за односната врста на техника. 

 
Член 17 

Дополнителен рударски проект за отварање и експ-
лоатација на нови хоризонти, ревири, делови од рудни-
те слоеви или рудни тела, во постојните рудници со 
подземна или површинска експлоатација (во поната-
мошниот текст нови подрачја на експлоатација)  ги со-
држат сите елементи утврдени со овој pравилник за 
главни рударски проекти, кои се однесуваат на отвара-
ње и експлоатација на новото подрачје за експлоатаци-
ја, доколку не се опфатени со главниот рударски про-
ект и не се изменети. 

 
Член 18 

Дополнителен рударски проект за нови рударски 
извозни окна и ветрени окна содржи: 

1. намена и задача на објектот, со адекватни подло-
ги за проектирање; 

2. локација и вклопување на објектот во постојната 
состојба на рудникот; 

3. адекватни технички проекти согласно чл.16 од 
овој правилник. 

 
Член 19 

Дополнителен рударски проект за јамски магацини 
за експлозиви (јамски магацини за експлозив и средс-
тва и технички горива и мазива) содржи:намена и зада-
ча, конструкција, статичка пресметка, предмер и прес-
метка на работите, како и посебните мерки за заштита 
согласно член 16 на овој правилник. 

 
Член 20 

Дополнителен рударски проект за промена на от-
копната метода содржи: 

1. проектна задача; 
2. приказ на постојната откопна метода со образло-

жение  за потребата за измена на истата; 
3. техничко решение на задачата за промена на 

откопната метода, со означување на димензиите на 
откопот, начинот на добивање, подградување, управу-

вање со кровината, проветрување на откопните работ-
ни места, одвоз на ископот и енергетски решенија со 
скици и цртежи; 

4. технички пресметки односно применетите стан-
дарди; 

5. спецификација на машинската опрема, постројки 
и инсталации; 

6. нормативи на работна снага, потрошниот матери-
јал и погонската енергија; 

7. пресметка на откопниот учинок и учинокот на 
откопното поле при примена на новата откопна метода, 
како и споредбен преглед на остварените учинци при 
примена на на старата откопна метода; 

8. мерки за заштита. 
 

Член 21 
Упростен рударски проект за работа на објектите, 

уредите и постројките во постојните рудници и повр-
шинските откопи, кои не се опфатени со главниот и до-
полнителниот рударски проект содржи: 

1. проектна задача и намена, со потребна подлога за 
проектирање; 

2. техничко решение, со локација, и вклопување во 
постојниот рудник; 

3. технички опис за начинот на изработка и видот 
на подградување; 

4. енергетски решенија; 
5. предмер и пресметка; 
6. цртежи и скици во соодветен размер; 
7. посебни мерки за заштита. 
 

Член 22 
Проектите за изведување на рударски истражни ра-

боти ги содржат сите предвидени рударско-геолошки 
работи, коишто се опфатени со Програмата за вршење 
на истражување, како и во услови кога треба да се зао-
кружи процесот на изградба на нови или стари објекти 
кои треба да се реконструират или да им се промени 
намената, и тоа: 

- поткопи - хоризонти; 
- вентилациони окна; 
- производни окна; 
- вентилациони ходници и пречници и ходници за 

одводнување, како и водособирници; 
- раскопи, усеци и други објекти кои сами за себе 

преставуваат целина. 
 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
    Бр. 3283/6 

8 октомври 2007 година            Министер за економија, 
       Скопје                    Вера Рафајловска, с.р. 

__________ 
1691. 

Врз основа на член 58 став 3 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.24/07), министерот за економија донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И 
НАЧИН НА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА И ОВЛА-
СТУВАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕОЛОШКА ДО-

КУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови и начинот на добивање на лиценца и овластување 
за изработка на геолошка документација. 
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Член 2 
Лиценца за изработка на геолошка документација 

се издава на лица кои се вработени кај правните или 
физичките лица кои се запишани во Централниот реги-
стар на Република Македонија, вклучувајќи ги и стран-
ските правни лица со подружница запишана во Цен-
тралниот регистар на Република Македонија. 

Лицата од став 1 на овој член добиваат лиценца за 
изработка на геолошка документација по претходно 
полагање на стручен испит. 

 
Член 3 

Право за полагање на стручен испит за изработка на 
геолошка документација имаат дипломираните инже-
нери по геологија – VII/1, кои имаат три години работ-
но искуство во областа на изработка на геолошка доку-
ментација.  

 
Член 4 

Стручниот испит за изработка на геолошка доку-
ментација се состои од: 

1. проверка на знаењето на законските прописи од 
областа на минералните суровини, работните односи и 
заштита при работа, преку полагање на писмен текст; 

2. изработка на стручен труд; 
3. усно образложение-одбрана на стручниот труд. 
  

Член 5 
Стручниот испит од член 2 на овој правилник се по-

лага пред Комисија за спроведување на постапка за по-
лагање на стручен испит за изработка на геолошка до-
кументација (во натамошниот текст: Комисија). 

Комисијата е составена од претседател, два члена и 
секретар. 

Членовите на Комисијата од став 1 на овој член се 
назначуваат од редот на стручни и научни работници. 

За својата работа при спроведувањето на стручниот 
испит за секој барател се води посебен записник.  

       
Член 6 

Барање за добивање на лиценца за изработка на гео-
лошка документација се поднесува до Комисијата, при 
што барателот приложува: 

- заверен препис од дипломата за завршено образо-
вание; 

- извод од матичната книга на родените; 
- уверение за државјанство; 
- потврда за работно искуство на соодветни работ-

ни места; 
- најмалку два писмени и образложени предлози за 

изработка на стручен труд; и 
- потврда за извршена уплата за добивање на Ли-

ценца. 
 

Член 7 
По разгледување на поднесеното барање за добива-

ње на лиценца од член 6 на овој правилник, Комисијата 
во рок од 15 дена утврдува дали барањето заедно со 
приложената документација ги исполнува условите 
определени во овој правилник и утврдува кој од подне-
сените предлози за изработка на стручен труд од обла-
ста на геолошката документација ќе бидат предмет на 
одбрана и изработка на стручниот испит за што писме-
но го известува барателот.  

Во писменото известување од став 1 на овој член 
Комисијата го определува   точниот датум, време и ме-
сто за полагање на стручниот испит, како и писмениот 
и образложен предлог за изработка на стручен труд.  

Времетраењето помеѓу писменото известување до-
ставено до барателот од страна на Комисијата не мо-
же да биде пократко од шест, а подолго од дванаесет 
месеци. 

Доколку Комисијата утврди дека поднесените пред-
лози за изработка на стручен труд од областа на геоло-
шката документација не можат да се прифатат, Комиси-
јата писмено ќе го извести барателот и ќе му наложи во 
рок од 15 дена повторно да достави нови два писмени и 
образложени предлози за изработка на стручен труд од 
областа на геолошката документација. Во спротивно, 
Комисјата ќе го отфрли барањето за добивање на лицен-
ца и ќе смета како и да не било поднесено.  

Доколку кандидатот е спречен на утврдениот да-
тум, време и место да го полага стручниот испит, треба 
да достави доказ за неговата спреченост. 

 
Член 8 

Барателот треба до Комисијата да го достави изра-
ботениот стручен труд најкасно 60 дена пред определе-
ниот датум за полагање на стручниот испит.  

По доставувањето на изработениот стручен труд од 
страна на барателот на Лиценцата, Комисијата врши 
контрола во поглед на примената на законите и технич-
ките нормативи што се применуваат при изработка на 
геолошка документација. Доколку Комисијата утврди 
дека во поголем дел или во целост изработениот стру-
чен труд отстапува од законите и техничките нормати-
ви што се применуваат при изработка на геолошка до-
кументација, за тоа писмено ќе го извести барателот во 
рок од 15 дена сметано од денот на приемот на струч-
ниот труд со укажување на отстапувањата при неговата 
изработка, при што ќе се определи дополнителен рок 
од 30 дена за корекција и исправање на утврдените от-
стапувања. 

Доколку по истекот на определениот рок од 30 дена 
за корекција и исправање на утврдените отстапувања, 
барателот не го достави изработениот стручен труд 
согласно укажувањето, барањето за издавање на лицен-
ца ќе се смета како отфрлено. Во спротивно постапката 
продолжува согласно одредбите од овој правилник. 

 
Член 9 

Тестот за полагање на стручниот испит содржи пра-
шања од Програмата која е дадена во Прилог бр. 1 и е 
составен дел на овој правилник. 

Прашањата за полагање на стручниот испит однос-
но тестот ги изработува Комисијата најрано три дена 
пред спроведување на тестот. 

Кандидатот треба да одговори точно на 70% од 
вкупно поставените прашања, кои не можат да бидат 
помалку од дваесет, а повеќе од триесет. 

Тестот за полагање на стручниот испит трае 60 ми-
нути. 

По истекот на времето за полагање на тестот Коми-
сијата се повлекува и  врши преглед на тестот и утвр-
дува дали кандидатот одговорил на прашањата од те-
стот согласно став 3 од овој член, при што Претседате-
лот на Комисијата му соопштува на кандидатот за ре-
зултатите од тестот “положил” или “не положил”. 

За спроведување на дејствијата од ставовите 3, 4 и 5 
од овој член се води посебен записник. 

  
Член 10 

Доколку барателот на Лиценцата го положил тестот 
од член 9 од овој правилник, Комисијата продолжува 
со спроведувањето на стручниот испит преку усна од-
брана на изработениот стручен труд за областа на гео-
лошката документација.  

За времетраењето на усната одбрана членовите на 
Комијата може да поставуваат прашања и да бараат по-
јаснувања. 

Времетраењето на усната одбрана од став 1 на овој 
член не може да трае подолго од шеесет минути. 



Стр. 20 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 октомври 2007 
 

По завршувањето на усната одбрана, Комисијата се 
повлекува и со гласање утврдува дали кандидадот го  
“одбранил” или “не одбранил “ изработениот стручен 
труд, и за тоа Претседателот на Комисијата го известу-
ва кандидатот. 

За спроведување на дејствијата од ставовите 2, 3 и 4 
од овој член се води посебен записник. 

 
Член 11 

По завршување на постапката за полагање на струч-
ниот испит, имајќи ги во предвид резултатите од спро-
ведениот тест, како и одбраната на изработениот стру-
чен труд, Комисијата констатира дека барателот го по-
ложил, односно не го положил стручниот испит. 

Лицето кое го положило стручниот испит за доби-
вање на лиценца за изработка на геолошка документа-
ција се стекнува со Лиценца за изработка на геолошка 
документација во рок од 30 дена од денот на полагање-
то на испитот. 

Лиценцата за изработка на геолошка документација 
од став 2 на овој член се издава на образец во А4 фор-
мат на тврда хартија во светло кафеава боја. 

Содржината на образецот на лиценцата за израбо-
тка на геолошка документација од став 3 на овој член е 
дадена во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој пра-
вилник    

 
Член 12 

За изработка на геолошка документација правните 
и физичките лица кои се запишани во Централниот ре-
гистар на Република Македонија, вклучувајќи ги и 
странските правни лица со подружница запишана во 
Централниот регистар на Република Македонија, ми-
нистерот за економија издава Овластување за израбо-
тка на геолошка документација. 

 
Член 13 

Правните и физички лица од член 12 на овој пра-
вилник за стекнување на Овластување треба да имаат 
вработено едно лице - дипломиран инженер по геоло-
гија кое поседува лиценца за изработка на геолошка 
документација. 

 
Член 14 

Барањето за издавање на Овластување за изработка 
на геолошка документација се поднесува до Мини-
стерството за економија. 

Кон барањето од став 2 на овој член се приложува: 
- извод од Централен регистар на Република Маке-

донија; 
- заверен препис за лицата кои се вработени од ли-

ценците за изработка на геолошка документација на 
лицата од член 13 став 2 алинеја 2 од овој правилник. 

Доколку барателот не ја приложи потребната доку-
ментација од став 2 на овој член, Министерството за 
економија во определен рок ќе го повика барателот да 
ја достави потребната документација. Во спротивно 
Министерството за економија ќе го отфрли барањето и 
ќе смета како и да не било поднесено.  

 
Член 15 

По разгледување на барањето за издавање на Ов-
ластување за изработка на геолошка документација од 
страна на Министерството за економија, доколку се 
констатира дека се исполнети условите за издавање 
на Овластување, на подносителот на барањето му се 
издава Овластување за изработка на геолошка доку-
ментација, во рок не подолг од 15 дена сметано од де-
нот на поднесување на барањето за издавање на Овла-
стувањето.   

Член 16 
Овластувањето за изработка на геолошка документа-

ција од член 15 на овој правилник се издава на образец 
во А4 формат на тврда хартија во светло кафеава боја. 

Содржината на образецот на Овластувањето за 
изработка на геолошка документација од став 1 на овој 
член е дадена во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој 
правилник.    

 
Член 17 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
    Бр. 3283/6  

8 октомври 2007 година             Министер за економија, 
      Скопје                               Вера Рафајловска, с.р. 
 
 

Прилог бр. 1 
 

П Р О Г Р А М А 
за полагање на стручен испит за  добивање  на ли-
ценца за изработка на геолошка документација 
 
Стручниот испит за  добивање  на  лиценца за изра-

ботка на геолошка документација го полагаат стручни 
лица од областа на геошките насоки, кои имаат VII1 
степен на образование и повисоко.  

Програмата за полагање на стручниот испит за до-
бивање на лиценца за изработка на геолошка докумен-
тација се состои од два дела и тоа: 

 
I. СТРУЧЕН ДЕЛ 

 
Првиот дел од Програмата за полагање на  стручни-

от  испит се состои од: 
1. проверка за стекнатото работно искуство 
2. преглед на писмено изработениот стручен труд 

(Елаборат за извршените детални геолошки истражувања) 
3. Усмена одбрана на стручниот труд 
4. усмена стручна дискусија за областа во која е 

изработен стручниот труд. 
 

II. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 
 
Вториот дел од Програмата за полагање на  струч-

ниот  испит се однесува на проверката на знаењето од 
познавањето на законската регулатива поврзана со гео-
лошките истражувања, а ги опфаќа следните поглавја: 

 
а) Законска регулатива 
1. Основни принципи на уставното уредување на 

Република Македонија. 
2. Закон  за работни односи и тоа  во однос  на:  
• утврдување на правата и обврските и одговорно-

стите на работниците.  
• засновање на работен однос.  
• распоредување на работниците.  
• работно време.  
• заштита на работникот на работа.  
• стручно образование и усовршување на работникот.  
• одговорност на работникот. 
3. Доход и тоа  во поглед на:  
• односи во распределба на доходот и чистиот доход.  
• средства за личен доход.  
4. Законски прописи за инвестиции (заедничка ме-

тодологија), пристап и реализација на инвестиционите 
објекти, техничка документација, отстапување и изве-
дување на работите, надзор, преглед и одобрение за 
употреба. 

6. SI - систем за мерни единици. 
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б) Проверка на знаењето за законите и подзакон-
ските акти 

Овој дел од стручниот испит согласно програмата 
се состои од проверка на познавање на следните закони 
и подзаконски акти: 

1. Закон за минерални суровини (“Сл. весник на Ре-
публика Македонија” бр. 24/07). 

2. Закон за техничка инспекција („Сл. весник на  
Република Македонија“ бр. 48/99). 

3. Закон за  заштита  при работа (“Сл. весник на  Ре-
публика Македонија“ бр. 18/98, 17/87). 

4. Закон за заштита од експлозивни материи (“Сл. 
весник на СРМ” бр. 4/78, 10/78, 51/88, 36/91, 12/93). 

5. Закон за промет на експлозивни материи (“Сл. 
весник на Република Македонија” бр.12/93, 31/93). 

6. Закон за изградба на инвестициони објекти (“Сл. 
весник на Република Македонија” бр. 15/90, 11/91, 
11/94, 18/99). 

7. Правилник за технички нормативи за површин-
ска експлоатација на лежишта на минерални суровини 
(“Сл. лист на СФРЈ” бр.4/86, 62/87). 

8. Правилник за технички нормативи за површин-
ска експлоатација на архитектонско-градежен камен, 
технички камен и нивна преработка (“Сл. лист на 
СФРЈ” бр. 11/86). 

9. Правилник за технички нормативи при ракување 
со експлозивни средства и минирање во рударството 
(“Сл. лист на СФРЈ” бр.26/88). 

10. Правилник за техничките нормативи при из-
градбата на јамски магацини за експлозивни средства 
во рудниците за подземна експлоатација на минерални 
суровини (“Сл. лист на СФРЈ” бр.12/88). 

11. Правилник за технички нормативи за подземна 
експлоатација на металични и неметалични минерални 
суровини. (“Сл. лист  на  СФРЈ” бр.24/91). 

12. Закон  за  концесии („Сл. весник на  Република 
Македонија“ бр. 42/93, 40/99). 

13. Закон за стандардизација („Сл. весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 23/95). 

14. Закон за просторно и урбанистичко планирање 
(„Сл. весник на Република Македонија“ бр. 4/96, 28/97, 
18/99). 

15. Закон за  заштита  и унапредување  на  животна-
та средина и природата (“Сл. весник на Република Ма-
кедонија” бр.51/2000). 

16. Закон  за  води (“Сл. весник на Република Маке-
донија” бр.4/98). 

17. Закон за заштита од  пожари (“Сл. весник на Ре-
публика Македонија” бр.43/86, 37/87, 51/88, 36/90). 

18. Закон за  енергетика (“Сл. весник на Република 
Македонија” бр.47/97, 40/40/99, 98/2000). 

19. Правилник за технички нормативи при превозот 
на луѓе и материјал по окната на рудниците (“Сл. лист 
на СФРЈ” бр. 4/80, 12/85, 35/87 и 51/88). 

20. Правилник за технички нормативи при превозот 
на луѓе во рудниците со подземна експлоатација на ме-
тални минерални суровини во хоризонтални и коси 
простории (“Сл. лист на СФРЈ” бр.34/89). 

21. Правилник за технички нормативи за превоз со 
транспортни траки во рударството (“Сл. лист на СФРЈ” 
бр. 5/73, 12/74, 4/86, 4/89). 

22. Правилник за техничките нормативи за машини со 
дизел-мотори што се користат при подземни рударски ра-
боти во неметански јами (“Сл. лист на СФРЈ” бр.66/78). 

23. Правилник за мерките и нормативите за заштита 
при работа на орудијата за работа (“Сл. лист на СФРЈ” 
бр.18/91). 

24. Правилник за техничките нормативи за еле-
ктрични построенија и уреди во рударството со повр-
шинска експлоатација на минерални суровини (“Сл. 
лист на СФРЈ” бр. 66/87). 

25. Правилник за техничките нормативи за електрич-
ни построенија и уреди во рударството со подземна 
експлоатација (“Сл. лист на СФРЈ” бр.21/88, 90/91). 

26. Правилник за максимално дозволените концен-
трации и количества и за други материи што можат да 
се испуштаат во воздухот од одделни извори на загаду-
вање (“Сл. весник на РМ” бр. 3/90). 

27. Други закони, правилници, наредби и прописи 
кои ќе бидат усвојувани во идниот период а ќе ја регу-
лираат областа на рударството и геологијата. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

• Литературата за полагање на испитот кандидатите 
ја обезбедуваат самостојно а листата со потребните за-
кони и правилници може да се добие од секретарот на  
Комисијата при пријавување на стручнот испит.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1692. 

Врз основа на член 144 став 2 од Законот за здрав-
ствената заштита (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 
65/06 и 5/07), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПРИПРАВНИЧКИОТ СТАЖ И ЗА 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РА-
БОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШЕ И ВИСОКО СТРУЧ-
НО ОБРАЗОВАНИЕ  ВО  ТРАЕЊЕ ОД ТРИ ГОДИНИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за приправничкиот стаж и за струч-
ниот испит на здравствените работници со средно, више 
и високо стручно образование во траење од три години 
(“Службен весник на РМ” бр. 65/04 и  80/07), во член 4 
по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
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“Во текот на приправничкиот стаж здравствениот ра-
ботник треба да ги совлада и прописите од областа на 
здравствената заштита и здравственото осигурување”. 

 
Член 2 

Член 10 став 1 се менува и гласи: 
“Испитната комисија образувана во јавната здрав-

ствена установа пред која здравствените работници по-
лагаат стручен испит брои три члена од кои: претседа-
телот е здравствен работник со високо образование од 
областа на медицината, стоматологијата односно фар-
мацијата, еден од членовите е дипломиран правник со 
најмалку пет години работно искуство во областа на 
здравствената заштита и здравственото осигурување, а 
другиот е здравствен работник со завршено средно, ви-
ше или високо стручно образование во траење од три 
години од областа на медицината, стоматологијата од-
носно фармацијата, односно со средно или више обра-
зование од областа на фармацијата, во зависност од за-
нимањето на здравствените работници кои го полагаат 
стручниот испит”. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
                                                           Министер, 
                                               д-р Имер Селмани, с.р.  

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1693. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за волонтерс-

тво (“Службен весник на Република Македонија”  бр. 
85/07), министерот за труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВОЛОНТЕР-
СКАТА КНИШКА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО 
ИЗДАВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на волонтерската книшка (во натамошниот 
текст: “книшка”), начинот на нејзиното издавање и за-
пишување на податоците. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Книшката е тврдо  подврзана, а кориците се од им-

прегнирано платно во светло зелена боја.  
Формата на книшката е 10,5 см широчина и 14,5 см. 

должина.  
 

Член 3 
Книшката содржи 20 страници.  
На првата страна на корицата суво е втиснат грбот 

на Република Македонија. Над грбот суво е втиснат на-
зивот: “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, а под грбот су-
во е втиснат називот: “ВОЛОНТЕРСКА КНИШКА”. 

На втората страна на корицата на средина има ме-
сто за слика со  димензии 3,5 Х 4,5 см.  

На третата страна се запишува: име и презиме. Под 
името и презимето се запишува матичен број на лице-
то; ден, месец и година на раѓање; место, општина и 
држава на раѓање; адреса и место на живеење; држав-
јанство и потпис на волонтерот.  

На страните од 4 до 17 се содржани податоци за во-
лонтерската работа, реден број на волонтерската рабо-
та, назив и седиште на организаторот, вид на волонтер-
ската работа, вид на обука, времетраење на волонтер-
ската работа и печат и потпис.  

На страна 18 се содржани белешки  во кои се впи-
шуваат  податоци поврзани со волонтерската работа на 
волонтерот, а кои не можеле да бидат впишани во ниту  
една од рубриките во книшката. 

 
Член 4 

Книшката се издава според образецот кој е соста-
вен дел на овој правилник.  

 
Член 5 

Податоците во книшката се впишуваат со мастило 
и со печатни букви од страна на организаторот на во-
лонтерската работа.  

Неточниот текст во книшката се прецртува, така да 
може да се прочита прецртаниот текст. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
        Бр. 08-10359/1                                 Министер 
10 октомври 2007 година      за труд и социјална политика, 

        Скопје                                  Љупчо Мешков, с.р. 
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1694. 

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за волон-
терство (“Службен весник на РМ” бр. 85/07), министе-
рот за труд и социјална политика донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ЕВИДЕНЦИЈАТА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ВОЛОНТИ-
РАЊЕ  НА  СТРАНСКО  ЛИЦЕ  ВО  РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се  пропишува начинот, постап-

ката и евиденцијата за издавање на согласност за во-
лонтирање на странско лице во Република Македонија.   

 
Член 2 

Барање за издавање на согласност за волонтирање 
на странско лице поднесува организаторот на волон-
терската работа.  

Барањето од став 1 на овој член се поднесува до 
Министерството за труд и социјална политика.  
 

Член 3 
Кон барањето за издавање на согласност се доста-

вуваат следниве документи: 
- договор за волонтирање; 
- програма за волонтирање; 
- документ, со кој се докажува идентитетот на стра-

нецот; 
- изјава дека не е казнуван за прекршок; 
- копија од упис во Централниот регистар на Репуб-

лика Македонија, односно надлежниот основен суд на 
организаторот на волонтерската работа и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- висината и начинот на покривање на патните тро-

шоците и трошоците за престој на волонтерот. 
  

Член 4 
За лице кое има волонтирано во Република Македо-

нија, кон барањето од член 3 на овој правилник се до-
ставува и известување за активностите кои волонтерот 
ги има реализирано во текот на претходно издадената 
согласност за волонтирање. 

 
Член 5 

Евиденцијата согласно со овој правилник се води од 
страна на Министерството за труд и социјална политика 
врз основа на податоците добиени во постапката за изда-
вање согласност за волонтирање на странски лица. 

Евиденцијата од став 1 на овој член се води рачно 
или електронски.  

 
Член 6 

Ако Министерството за труд и социјална политика 
не биде известено од страна на организаторот на во-
лонтерската работа за почетокот на волонтирањето на 
странското лице согласно закон, странското лице се 
брише од евиденцијата за издавање на согласност.  

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.                                                                                       

 
         Бр. 08-10360/1                                Министер 
10 октомври 2007 година      за труд и социјална политика, 

          Скопје                                Љупчо Мешков, с.р. 
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1695. 
Врз основа на член 19 став 2 од Законот за волонтерс-

тво (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
85/07), министерот за труд и социјална политика донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 
НА ВОЛОНТЕРСКАТА РАБОТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на воде-
ње на евиденцијата на волонтерската работа за сите  
волонтери.  

Член 2 
Евиденцијата од член 1 се води рачно или елек-

тронски и се внесуваат податоци за:  
- реден број; 
- личните податоци на волонтерот (име и презиме, 

матичен број, место на живеење, односно место на пре-
стојувалиште); 

- број на договор склучен со домашно физичко лице; 
- број на договор склучен со странско физичко лице; 
- писмен документ потпишан од двете страни во кој 

се утврдени правата и обврските на волонтерот и орга-
низаторот на волонтерската работа за волонтерите за 
кои не е склучен писмен договор; 

- времетраење на волонтирањето; 
- времетраење на волонтерски часови во текот на  

месецот; 
- вид и времетраење на обуката која волонтерот ја 

имал за време на волонтирањето и  
- потпис на волонтерот и  лицето овластено за за-

стапување и печат.  
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето  во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
        Бр. 08-10361/1                             Министер 
10 октомври 2007 година      за труд и социјална политика, 

         Скопје                               Љупчо Мешков, с.р. 
__________ 

   
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
1696. 

Врз основа на член 208 став (4) од Законот за жи-
вотна средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 
81/05 и 24/07), министерот за животна средина и про-
сторно планирање донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА  ПЛАНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува содржината, фор-

мата и начинот на донесување на планот за вршење на 
инспекциски надзор (во понатамошниот текст: планот) 
од страна на директорот на Државниот инспекторат за 
животна средина односно градоначалникот на општи-
ната, градоначалникот на градот Скопје и градоначал-
никот на општината во градот Скопје. 

Член 2 
Содржина и форма на планот за инспекциски надзор 

 
(1) Содржината и формата на планот кој го донесу-

ва директорот на Државниот инспекторат за животна 
средина се дадени во прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(2) Содржината и формата на планот кој го донесу-
ва градоначалникот на општината, градоначалникот на 
градот Скопје и градоначалникот на општината во гра-
дот Скопје се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

Начинот на донесување на планот за вршење на 
инспекциски надзор 

 
(1) Овластениот инспектор за животна средина до 

градоначалникот на општината, градоначалникот на 
градот Скопје и градоначалникот на општината во гра-
дот Скопје доставува предлог план за вршење инспек-
циски надзор за наредната година најдоцна до 15 ноем-
ври во тековната година.  

(2) Државниот инспектор за животна средина и др-
жавниот инспектор за заштита на природата до дире-
кторот на Државниот инспекторат за животна средина 
доставува предлог план за вршење инспекциски надзор 
за наредната година најдоцна до 15 ноември во теков-
ната година. 

(3) Врз основа на предлог планот од став (1) на овој 
член,  градоначалникот на општината, градоначални-
кот на градот Скопје и градоначалникот на општината 
во градот Скопје подготвува план за наредната година 
најдоцна до 1 декември во тековната година и истиот 
го доставува до Државниот инспекторат за животна 
средина најдоцна до 10 декември во тековната година.  

(4) Директорот на Државниот инспекторат за жи-
вотна средина доставува мислење и забелешки по пла-
нот од став (3) од овој член најдоцна до 31 декември во 
тековната година.  

(5) Градоначалникот на општината, градоначални-
кот на градот Скопје и градоначалникот на општината 
во град Скопје добиените мислења и забелешки соглас-
но став (4) на овој член соодветно ги вградува во пла-
нот за наредната година.  

(6) Врз основа на предлог планот од став (2) на овој 
член  директорот на Државниот инспекторат за живот-
на средина го подготвува планот за наредната година 
најдоцна до 15 декември во тековната година и истиот 
го доставува на мислење до министерот за животна 
средина и просторно планирање.  

(7) Планот од член (1) од овој правилник директо-
рот на Државниот инспекторат за животна средина од-
носно градоначалникот на општината, градоначални-
кот на градот Скопје и градоначалникот на општината 
во градот Скопје го донесува секоја година најдоцна до 
15 јануари во тековната година. 

 
Влегување во сила 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на неговото објавување. 

 
      Бр. 07-5247/4                                        Министер  
4 октомври 2007 година                 за животна средина и 

      Скопје                                просторно планирање, 
            Џелил Бајрами, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1697. 

Врз основа на член 44 од Законот за Судскиот совет на Републи-
ка Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот 
совет на Република Македонија објавува  

О Г Л А С  
За избор на претседатели на: Апелационен суд – Скопје, 

Основен суд – Битола; Основен суд – Крушево; Основен суд 
– Кочани; Основен суд – Кратово, Основен суд – Охрид и Ос-
новен суд – Струга. 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат усло-
вите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/06), (државја-
нин на Република Македонија, активно да го владее македон-
скиот јазик, работоспособен и да има општа здравствена спо-
собност, стекната универзитетска диплома за дипломиран 
правник во Република Македонија и положен правосуден ис-
пит во Република Македонија), член 47 од Законот за  судовите  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/06), (кан-
дидатот за претседател на суд кој се избира од редот на суди-
ите на Република Македонија за време од четири години, да 
приложи програма за работа во текот на мандатот) и член 43 
став 1 и 2 од Законот за судовите („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 36/95, 45/95 и 64/2003) во врска со член 
127 од преодните и завршни одредби од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/06), (ра-
ботно искуство со потврдени резултати од најмалку 5 години 
судиски стаж, а за судија на апелационен суд над 9 години), 
пријавите со потребните документи во оригинал или заверена 
фотокопија, ќе ги поднесат до Судскиот совет на Република 
Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на од-
луката во „Службен весник на Република Македонија“. Не-
комплетните документи нема да се разгледуваат.  

   Бр. 07-1731/1              Судски совет 
19 октомври 2007 година                  на Република Македонија 
              Скопје                Претседател, 
                      Беќир Исени, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АВТОНОМНА  
ТАРИФНА КВОТА ЗА ПЧЕНИЦА* 

_____________  
* Овој образец е составен дел на Одлуката за укинување на увозните давачки за пченица, објавена во 
„Службен весник на РМ“ бр. 126 од 16 октомври 2007 година. 
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