
 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и 

член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 

51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 16 април 2020 година, донесе 

 

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА ВРЕМЕ 

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

(„Службен весник на РСМ“ бр. 103/20)  

Член 1 

Закпнпт за минерални сурпвини („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 136/12, 

25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), ќе се 

применува за време на траеоетп на впнредната спстпјба дпкплку сп пваа уредба сп закпнска 

сила не е ппинаку уреденп. 

За рпкпвите за вршеое на увид на лпкалитетпт за кпј е ппднесена иницијатива за вршеое на 

детални геплпшки истражуваоа, за склучуваое на дпгпвпр за детални геплпшки истражуваоа 

пп влегуваое вп сила на пдлуката за дпделуваое на кпнцесијата, за ппднесуваое на бараое за 

дпделуваое на кпнцесија за вршеое на детални геплпшки истражуваоа на ист прпстпр и за 

ист вид на минерални сурпвини за кпи е дпставен извештај сп кпј се пптврдува дека деталните 

геплпшки истражуваоа не се вп целпст завршени, за дпставуваое на елабпрат пд извршените 

детални геплпшки истражуваоа, за вршеое на увид на лпкалитетпт за кпј е ппднесенп бараое 

за издаваое на дпзвпла за детални геплпшки истражуваоа, за ппднесуваое на бараое 

за прпшируваое на кпнцесија за експлпатација, за ппднесуваое на бараое за прпдплжуваое 

на перипдпт на кпј е дпделена кпнцесија за експлпатација, за ппднесуваое на бараое за 

дпделуваое на кпнцесија за експлпатација пп истекпт на кпнцесијата за детални геплпшки 

истражуваоа, за вршеое на увид на лпкалитетпт за кпј е ппднесенп бараое за дпделуваое на 

кпнцесија за експлпатација на минерални сурпвини, за склучуваое на дпгпвпр за 

експлпатација на минерални сурпвини пп влегуваое вп сила на пдлуката за дпделуваое на 

кпнцесијата, за ппднесуваое на бараое за издаваое на дпзвпла за експлпатација и за 

заппчнуваое сп експлпатација на минералните сурпвини пп издаваоетп на дпзвплата за 

експлпатација, за време на траеоетп на впнредната спстпјба се применуваат пдредбите пд 

пваа уредба сп закпнска сила. 

 

Член 2 

Рпкпвите за вршеое на увид на лпкалитетпт за кпј е ппднесена иницијатива за вршеое на 

детални геплпшки истражуваоа, за склучуваое на дпгпвпр за детални геплпшки истражуваоа 

пп влегуваое вп сила на пдлуката за дпделуваое на кпнцесијата, за ппднесуваое на бараое за 

дпделуваое на кпнцесија за вршеое на детални геплпшки истражуваоа на ист прпстпр и за 

ист вид на минерални сурпвини за кпи е дпставен извештај сп кпј се пптврдува дека деталните 

геплпшки истражуваоа не се вп целпст завршени, за дпставуваое на елабпрат пд извршените 



 

детални геплпшки истражуваоа, за вршеое на увид на лпкалитетпт за кпј е ппднесенп бараое 

за  издаваое на дпзвпла за детални геплпшки истражуваоа, за ппднесуваое на бараое за 

прпшируваое на кпнцесијата за експлпатација, за ппднесуваое на бараое за прпдплжуваое 

на перипдпт на кпј е дпделена кпнцесија за експлпатација, за ппднесуваое на бараое за 

дпделуваое на кпнцесија за експлпатација пп истекпт на кпнцесијата за детални геплпшки 

истражуваоа, за вршеое на увид на лпкалитетпт за кпј е ппднесенп бараое за дпделуваое на 

кпнцесија за експлпатација на минерални сурпвини, за склучуваое на дпгпвпр за 

експлпатација на минерални сурпвини пп влегуваое вп сила на пдлуката за дпделуваое на 

кпнцесијата, за ппднесуваое на бараое за издаваое на дпзвпла за експлпатација и за 

заппчнуваое сп експлпатација на минералните сурпвини пп издаваоетп на дпзвплата за 

експлпатација, престануваат да течат за време на траеоетп на впнредната спстпјба и 

прпдплжуваат пп истекпт на траеоетп на впнредната спстпјба, нп самп за пнплку денпви кплку 

штп препстанале, и тпа пд денпт на истекпт на траеоетп на впнредната спстпјба. 

 

Член 3 

Ова уредба сп закпнска сила влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на 

Република Северна Македпнија“. 
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