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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

РЕЗИМЕ
Извршивме ревизија на успешност на тема „Ефективност на мерките и активностите
за искористување на минералните суровини и наплата на надоместоците“ со цел да
дадеме одговор на прашањето: „Дали со мерките и активностите се обезбедува
ефективност за искористување на минералните суровини и наплата на
надоместоците согласно начелата на одржлив развој“.
Ревизијата на успешност е извршена согласно Годишната програма за работа на
Државниот завод за ревизија за 2020 година.
Извршена е ревизија на резултатите од спроведување на препораките од Конечниот
извештај за извршената ревизија на успешност „Ефикасност од доделените концесии на
минерални суровини во Република Северна Македонија“ за период 2008 - 2012 година,
при што е констатирано дека преземените мерки и активности од страна надлежните
институции не се на ниво што ќе обезбедат подобрување на состојбите со управувањето
на минералните суровини.
Опфатот и доказите кои се обезбедени по пат на спроведување на техники и
методологија од страна на ревизијата, даваат основа да го изразиме следниот заклучок:
Мерките и активностите кои ги преземаат надлежните институции не се доволни да
обезбедат ефективно управување со минералните суровини, во однос на нивната
оптимална искористеност и ефикасна наплата на концесиските надоместоци, согласно
начелата на одржлив развој.

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ
„ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ И НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ“
Недостатокот на долгорочно стратешко планирање, честите измени и дополнувања на
законските одредби, отсуството на подзаконски акти, недоволната институционална
соработка и нецелосно воспоставената електронската база на податоци не обезбедуваат
стабилна основа за водење на ефективна политика.
Концесиите за минерални суровини се доделуваат по законски пропишани постапки, со
цел да се запазат начелата на еднаквост, транспарентност и недискриминација.
Непрецизираните рокови за одредени активности и ненавременото склучување на
договорите за концесии го пролонгираат времетраењето на постапките, што има
негативни импликации врз економскиот интерес на субјектите, а непрецизно уредените
договорни обврски за концесионерите не обезбедуваат правна заштита на концедентот,
во случај на нивно непочитување.
Воспоставениот систем за наплата и евиденција на концесиските надоместоци не
обезбедува целосност на приходите и не дава можност за проверка на пресметките, што
претставува ограничување на извршувањето надзор и контрола на целосноста и
веродостојноста на приходите од концесиските надоместоци. Концесионерите за
експлоатација на металичните минерални суровини користат различни пресметки на
надоместоците, односно дел од нив прикажуваат и плаќаат надоместок за количеството
на сребро метал само во едниот концентрат, наместо во двата: и во оловниот и во
цинковиот концентрат.
Вршењето на инспекциски надзор без дефинирани критериуми за избор на субјекти,
нецелосно реализирање на планираните редовни инспекциски надзори, делумно
извршени контролни надзори по издадените решенија за отстранување на
неправилности, отсуството на независна акредитирана лабораторија, недостатокот на
финансиски средства и опрема не обезбедуваат услови за ефективен контролен
механизам.
Ревизијата на успешност го опфати периодот 2016 - 2020 година, како и одредени
области, прашања и настани пред и последователно до денот на известување од
извршената ревизија.
Ревизорските активности беа насочени кон следниве области:
- Правна и институционална поставеност на системот за управување со минералните
суровини;
- Постапки за стекнување/одземање на правото за вршење на детални геолошки
истражувања и експлоатација на минералните суровини;
- Наплата на концесиски надоместоци и
- Надзор и контрола над експлоатацијата на минералните суровини.
Како резултат на извршената ревизија, констатирани се одредени неправилности и
состојби со кои е поткрепен ревизорскиот заклучок, а кои се дадени во продолжение
според областите предмет на ревизија:
Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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Правна и институционална поставеност на системот за управување со минералните
суровини
Во РСМ не е донесена долгорочна стратегија за управување со минералните суровини,
како основа на секоја владина политика. Законската регулатива која ја третира
предметната област е изложена на чести измени и дополнувања, а одредени одредби не
се доволно јасни и прецизни што создава несигурност при нивна примена. Дел од
правилниците кои се донесени во годините пред влегување во сила на постојниот закон
сè уште се во примена, а Правилникот за класификација и категоризација на резервите
на цврсти минерални суровини и за водење евиденција за нив, потекнува од 1979 година
и има директно влијание на потенцијалните вложувања во истражувањата и
експлоатацијата на минералните суровини.
Активностите во делот на креирање и имплементирање на политиката на управување со
минералните суровини ги врши Секторот за минерални суровини каде се има недостиг
на човечки ресурси. Институционалната соработка не е на ниво кое ќе обезбеди редовна
комуникација и координација меѓу надлежните органи, навремена размена на
информации и податоци, а во функција на ефикасно и ефективно спроведување на
надлежностите во својот делокруг.
Апликативните софтвери што ги користат Министерството за економија и Геолошкиот
завод не обезбедуваат целосност на податоците и поврзаност на збирките на просторни
податоци за минерални суровини во Националниот геопортал, кој е составен дел на
Националната инфраструктура на просторни податоци.
Постапки за стекнување/одземање на правото за вршење на детални геолошки
истражувања и експлоатација на минералните суровини
Постапките за доделување на концесии за геолошки истражувања и експлоатација на
минералните суровини се уредени со законски акти, со цел да се запазат начелата на
еднаквост, транспарентност, недискриминација, пропорционалност, одржлив развој и
заштита на животната средина. Недефинираните рокови за одредени активности и
ненавременото склучување на договорите за концесии, го пролонгираат времетраењето
на постапките, со што се губи интересот кај потенцијалните концесионери. Во договорите
за експлоатација на минерални суровини не се уредени обврските на концесионерот за
доставување на финансиска гаранција во случај на штетни влијанија, геодетски елаборат
и известување за експлоатирани количини на минерални суровини, што не обезбедува
правна заштита, во случај на нивно неисполнување.
Систем за наплата на концесиските надоместоци
Системот за наплата на концесиските надоместоци функционира без донесени
процедури за начинот на администрирање, наплата и контрола на надоместоците
за
доделените концесии за експлоатација на минералните суровини, со што не се поставени
Ревизорски тим:
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Овластен државен ревизор
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основите за стабилно финансиско управување и контрола. Концесионерите не се
задолжени да доставуваат пресметки на квартално ниво за продадените количини
минерална суровина со документација за потврда на веродостојноста на пресметките, не
е регулирано прашањето за концесионерите кои експлоатираните количини ги користат
за сопствени потреби, ниту по кој вид на минерална суровина ќе се плаќа концесискиот
надоместок за простор, при доделување на концесија за експлоатација на друг вид
минерална суровина на ист концесиски простор, што претставува ограничување во
извршувањето на ефективен мониторинг над целосноста и веродостојноста на
приходите од концесиските надоместоци. Како резултат на ваквата состојба, за периодот
2016 - 2020 година, констатирани се помалку наплатени концесиски надоместоци во
износ од 32.562 илјади денари од кои 13.582 илјади денари по основ на простор (11.940
илјади денари ненаплатени надоместоци и 1.642 илјади денари помалку пресметани
надоместоци за договори склучени во текот на годината) и 18.980 илјади денари по основ
на експлоатирана минерална суровина). За истиот период, со задоцнување наплатени се
вкупно 695.202 илјади денари (83.487 илјади денари по основ на простор и 611.715 илјади
денари по основ на експлоатација на минерална суровина), за што министерството нема
пресметано законска затезна камата ниту на еден концесионер.
Со извршената проверка од страна на ангажирани надворешни експерти од четири
концесионери предмет на проверка, тројца вршат ископ на минерална суровина надвор
од дозволата за експлоатација што ја поседуваат на вкупен простор од 25.546 м2. Кај еден
концесионер забележано е мало флотациско искористување на цинк метал (околу 60%), а
голем процент на истекување во хидројаловиштето. Концесионерите користат различни
пресметки на надоместоците, односно дел од нив не го прикажуваат и плаќаат
надоместокот за количеството на сребро метал и во оловниот и цинковиот концентрат,
што има за ефект помалку пресметани и платени концесиски надоместоци.
Ревизијата смета за потребно да истакне дека, по доставените барања за податоци од
страна на ревизијата до концесионерите, извршената проверка и укажувања,
дополнително се уплатени 9.672 илјади денари, од кој 549 илјади денари за користење на
просторот и 9.123 илјади денари за експлоатираната минерална суровина.
Надзор и контрола над експлоатацијата на минералните суровини
Инспекцискиот надзор над експлоатацијата на минералните суровини го врши
Државниот инспекторат за техничка инспекција (ДИТИ) преку државни геолошки
инспектори, државни рударски инспектори, државни инспектори за електрика во
рударството и други инспекциски органи. Изборот на субјекти се врши без дефинирани
критериуми, а годишните програми за работа не се реализирани во целост. Иако во
периодот 2016 - 2020 година издадени се вкупно 126 решенија за отстранување на
неправилности, не е извршен контролен надзор по 42 издадени решенија за
отстранување на неправилности.
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Поради отсуство на независна акредитирана лабораторија, недостаток на финансиски
средства и опрема ДИТИ не е во можност да врши контрола на содржината на
металичните и техногени минерални суровини во концентратите кои се добиваат, ниту
да врши одземање на минералната суровини, а и средствата со кои се врши незаконска
експлоатација.
Во насока на надминување на утврдените состојби ревизијата даде препораки за
подобрување на состојбите во делот на: правната и институционална поставеност на
системот на управување со минералните суровини, функционалноста и ефективноста на
постапките за доделување/одземање на концесиите за минералните суровини,
наплатата на концесиските надоместоци и воспоставениот механизам за надзор и
контрола над работењето на концесионерите, а со цел оптимално искористување на
минералните суровини согласно начелата на одржлив развој.
Од страна на одговорното лице на Министерството за економија, добиени се забелешки
на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, истите се разгледани и
констатирано е дека во најголем дел претставуваат известување за активностите што се
преземени и треба да бидат преземени во иднина за спроведување на дадените
препораки, а дел претставуваат образложенија за причините за констатираните
состојби.
Активностите што ги има преземено министерство по точките 2.1.5., 3.1.7 и 3.1.8., соодветно
се обелоденети во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор.
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I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ
Вовед
Глобализацијата, забрзувањето на економските и технолошките промени ја имаат
променето улогата и важноста на минералните суровини во модерната економија на XXI
век. Овие промени се рефлектираат во релативизирање на металите во однос на
неметалите, како и во зголемување на експлоатацијата на некои специфични минерални
суровини, чија употреба била ограничена до пред неколку децении. Од друга страна,
грижата за животната средина, технолошките, економските и културните промени,
поголемата информираност на населението се фактори кои влијаат на јавноста кон
прашањето на експлоатација и користење на минералните суровини.
Условите и начинот на вршење геолошки истражувања и експлоатацијата на
минералните суровини со цел да се обезбеди нивна оптимална искористеност треба да
се во согласност со начелата на одржлив развој и заштита на животната средина.
Светската комисија за животна средина и развој1 го дефинира одржливиот развој како:
„Развој кој ги задоволува потребите на сегашните генерации, без да ја загрози можноста
на идните генерации да ги задоволат своите потреби“.
Агендата 2030 година за одржлив развој, усвоена во септември 2015 година на Самитот
на Обединетите нации за одржлив развој е универзална. Утврдени се 17 цели и 169
специфични точки за тие цели што треба да се постигнат до 2030 година и да бидат
имплементирани од страна на сите земји во светот.

1

Brutland комисија
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Во рамки на целта 12 - Обезбедување одржливи модели на потрошувачка и производство,
подцел 12.2 е дефинирано постигнување одржливо управување со природни ресурси и
нивно ефикасно користење до 2030 година.
Одржливиот развој вклучува три димензии:
 Економска димензија
развој и раст);

(економски

ресурси,

 Димензија на животната средина (природни
ресурси, заштита и одржливо користење на
природата и превенција и борба против
загадувањето);
 Социјална димензија (социјални
ресурси,
солидарност и борба против сиромаштијата).
За постигнување на оваа одржливост потребна е рамнотежа и интеграција на сите три
аспекти, а тоа е доброто управување: јасна, структурирана национална политика за
експлоатација на минералните суровини што ќе обезбеди достапност на суровините, а во
исто време заштита на животната средина и други социјални и културни вредности,
овозможувајќи да се запазат основните принципи на одржлив развој.
Во овој контекст, секоја земја во соработка со сите засегнати страни треба да ги развива
главните насоки, политики и специфични активности што се потребни за одржлива
експлоатација на минералните суровини и современите потреби на општеството.
Потенцијали на минерални суровини во РСМ
Експлоатација на минерални суровини претставува активност на добивање, односно
ослободување на минералните суровини од нивната природна состојба вклучувајќи ги
подготвителните, придружните и последователните активности поврзани со
добивањето на минералните суровини.
Минерални суровини се сите органски и неоргански минерални материи кои се наоѓаат
во цврста, течна или гасовита состојба, а според видот можат да бидат:
 енергетски минерални суровини: сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди во
цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и ториум), сите
видови на битуминозни и масни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата;
 металични минерални суровини: железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар,
волфрам, калај, платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато и
други видови на метали кои можат да се појават при експлоатација;
 техногени минерални суровини: минерални суровини кои настануваат во процесот
на преработка на енергетските или металичните минерални суровини, вклучувајќи
го и јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на
архитектонско-украсен камен;
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 неметалични минерални суровини: варовник-калцит, варовник-доломит, кварц,
кварцит, кварцен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја, талк,
опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит,
флуорит, андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и други;
 архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, габро, травертин, оникс, базалт,
сијанит, бреча и други;
 минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас CO2 и
 песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни
тела (водотеци, езера и акумулации) и собирниот кварц.
Република
Северна
Македонија

РСМ

Енергетските минерални суровини
се главно
концентрирани во терциерните басени во кои
преовладуваат наоѓалишта на јаглен, а кои
претставуваат основна енергетска база во државата.
Познати се преку дваесетина наоѓалишта и локалитети
на јаглен концентрирани во десет јагленосни басени.

Металичните минерални суровини се природни минерални агрегати од кои можат
да се произведуваат метали: олово, цинк, никел, бакар, злато сребро и други. Во РСМ
најпродуктивни
се
терените
на
Српско
Потенцијални области со металични минерални суровини во
РСМ
Македонскиот масив, каде се локализирани и
најкрупните наоѓалишта на: олово и цинк “Злетово“,
“Тораница“ и “Саса“, бакар “Бучим“, “Боров Дол“,
“Плавица“, “Иловица“, “Кадиица“ и други, антимон
“Крстов Дол“ и “Лојане“, железо “Дамјан“ и др.

Неметалните минерални суровини се распространети по целата територија и според
досегашните испитувања во оваа област, застапени се околу 46 видови. Најчесто се врши
експлоатација на истражени и потврдени резерви на следните неметални минерални
суровини: бентонити, фелспат, талк, перлит, опализаиран (вулкански) туф, силекс,
варовници и доломити, кварц, кварцити и кварцни песоци, глини (туларски и грнчарски
глини, глини за порцелан, огноотпорни глини), мермери, травертин, гранит, шкрилци,
сиенит, останати украсни камења и друго. Многубројните лежишта на мермери најчесто
се експлоатираат во регионите на градовите Прилеп, Гостивар, Кичево и Куманово.
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Општи податоци за експлоатацијата на минералните суровини во РСМ
Минералните суровини се значаен фактор на вкупниот економски и општествен развој
на секоја национална економија. Според официјалните податоци на Државниот завод за
статистика (ДЗС) на РСМ, секторот Рударство и вадење на камен учествува во БДП со
околу 1,3% за период 2016 - 2019 година.
Во структурата на индустриското производство (декември 2020 година), Секторот Рударството и вадењето камен учествува со 11,24%, а во вкупниот извоз со 3.4% што е
доволен показател дека оваа индустриска гранка има потенцијал за развој на
економијата на државата, а посебно и за развој на единиците на локална самоуправа.
Правна и законска рамка
Во Уставот на РСМ се уредени основите на економските односи, со кои сите природни
богатства, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа употреба, како и
предметите и објектите од особено културно и историско значење определени со закон
се добра од општ интерес за Републиката и уживаат посебна заштита. Со закон се
уредуваат начинот и условите под кои определени добра од општ интерес за
Републиката можат да се отстапат на користење2.
Едно од основните начела на темелните вредности на уставниот поредок на РСМ е
правото на здрава животна средина и обврска на граѓаните да ја унапредуваат и штитат
животната средина и природата, а државата е должна да обезбеди услови за
остварување на ова право3.
Минералните суровини се добра од општ интерес, сопственост на Република Северна
Македонија, без оглед на сопственоста на земјиштето на кое се наоѓаат.
Управувањето со минералните суровини е уредено со Законот за минерални суровини во
однос на:
- условите и начинот на вршење геолошки истражувања, поттикнувањето и
унапредувањето на геолошките истражувања со цел да се обезбеди нивна
оптимална искористеност во согласност со начелата на одржлив развој и заштита
на животната средина;
- поттикнувањето и унапредувањето на експлоатацијата на минералните суровини,
како и зајакнување на мерките за безбедност, заштита на животната средина и
здравјето на луѓето;
- поттикнувањето и унапредувањето на преработката на минералните суровини,
како и зајакнување на мерките за безбедност, заштита на животната средина и
здравјето на луѓето;

2
3

Член 56 од Устав на РСМ
Член 43 од Устав на РСМ
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- надзорот и условите при вршењето на геолошките истражувања, експлоатацијата и
преработката на минералните суровини и
- мерките и начинот со кои се спречува или намалува до најмала можна мерка
штетното влијание врз животната средина и здравјето на луѓето кое може да
настане како последица од управувањето со отпадот што се создава и веќе
создадениот отпад од истражувањата, експлоатацијата и преработката на
минералните суровини.
На постапките утврдени со Законот за минерални суровини се применуваат: Законот за
концесии и јавно приватно партнерство, Законот за општа управна постапка, Законот за
безбедност и здравје при работа и Законот за животна средина, а на постапките на
инспекциски надзор се применува Законот за инспекциски надзор.
Позначајни подзаконски акти кои се применуваат:
- Тарифник за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за
вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на
минерални суровини;
- Уредбата за содржината на договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство и договорот за концесија на добра од општ интерес;
- Правилник за систематизација на работните места во МЕ бр. 04-3777/2 од 14.06.2018;
- Правилник за водење на евиденција на произведените количини на минерални
суровини (,,Сл. весник на РМ,, број 25/10).
Геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини
Геолошки истражувања се збир на методи и техники со цел добивање на информации со
кои се дефинира геолошката градба на одреден простор од Земјата.
Геолошки истражувања и испитувања се вршат заради запознавање на развојот,
составот и градбата на земјината кора, прогнозирање, пронаоѓање и утврдување на
наоѓалишта на минерални суровини и оценка на економските ефекти од нивното
користење, утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на
тлото за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на
просторот и заштита и унапредување на животната средина.
Геолошките истражувања опфаќаат основни геолошки истражувања, научни и
проспекциски геолошки истражувања и детални геолошки истражувања.
Основните геолошки истражувања се дејност од јавен интерес. Со основните геолошки
истражувања се обезбедуваат основни геолошки податоци кои се користат за
истражување: на наоѓалишта на минерални суровини, за водоснабдување, за
хидротехнички и инфраструктурни објекти, во земјоделството, како и за потребите на
просторното планирање. Основните геолошки истражувања ги врши Геолошкиот завод
на РСМ.
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Научни геолошки истражувања можат да вршат физички лица од геолошките научни
области со цел студиски усовршувања, како и правни лица од областа на геолошките
науки за потребите за реализација на научни проекти. Согласностa за вршење научни
геолошки истражувања ја издава Геолошкиот завод на РСМ.
Проспекциски геолошки истражувања се вршат со цел определување на потенцијални
простори за вршење на детални геолошки истражувања.
Детални геолошки истражувања се вршат на простор на кој се утврдува постоење на
една и повеќе минерални суровини заради добивање на податоци за положбата, обликот,
постанокот, квалитетот на наоѓалиштето, резервите, условите и можностите за нивно
користење, просторот на кој ќе се градат одредени инвестициони објекти заради
утврдување на геотехничките, хидрогеолошките и други особини на тлото, за
прекатегоризација на рудните резерви, проширување на концесиите за вршење на
детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини, како и заради
реинјектирање на водите во подземјето.
Експлоатација на минералните суровини е активност на добивање, односно
ослободување на минералните суровини од нивната природна состојба вклучувајќи ги
подготвителните, придружните и последователните активности поврзани со
добивањето на минералните суровини.
Право за вршење на проспекциски геолошки истражувања, детални геолошки
истражувања и експлоатација на минералните суровини се стекнува со добивање на
концесија за проспекциски геолошки истражувања, а која ја доделува Владата на РСМ
(во натамошниот текст: концедент), врз основа на јавен повик со електронска аукција под
услови и на начин утврден со Законот за минерални суровини и Законот за концесии и
јавно приватно партнерство.
Со концесијата за експлоатација на минералните суровини, концедентот на
концесионерот му ги доделува минералните суровини кои се во сопственост на
концедентот, заради нивна експлоатација на определен простор на определен временски
период на сметка и ризик на концесионерот.
Заклучно со 2020 година, склучени се 353 договори за концесии за експлоатација на
минерални суровини. Концесиите се издадени за повеќе од 20 видови на минерални
суровини на површина од околу 315 км2. Од вкупно 262 концесионери на минерални
суровини, 50 компании се носители на повеќе од една концесија.
Според видот на суровината најголем број на концесии се издадени за варовник - 108, на
второ место е песок и чакал за кој се издадени 43 концесии, а на трето место е кварц и
кварцити за кои има 26 концесии.
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Концесиски надоместоци
Концесионерот кој врши детални геолошки истражувања на минерални суровини плаќа
еднократен надоместок за користење на просторот, а во зависност од видот на
минералната суровина определен во концесијата, односно дозволата за вршење на
детални геолошки истражувања.
Концесионерот кој што врши експлоатација на минерални суровини е должен да плаќа:
годишен надоместок за користење на просторот и надоместок за експлоатирана
количина на минерална суровина, предмет на концесијата.
Владата на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини, донесува
Тарифник во кој ги утврдува висината на надоместоците за издавање на дозволи
концесии за детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на
минерални суровини, а во зависност од видот, количината, квалитетот и начинот на
преработка на минералната суровина.
Средствата се уплатуваат на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската
сметка и се 22% приход на Буџетот на РСМ и 78% приход на буџетот на општината на чие
подрачје се врши концесиската дејност.
За вршење на експлоатација на минерални суровини во периодот 2016 - 2020 година,
наплатени се вкупно 2.448.089 илјади денари концесиски надоместок од кои: 264.247
илјади денари по основ на надоместок за користење на простор и 2.183.842 илјади
денари по основ на надоместок за експлоатирана количина на минерална суровина.
(Графикон бр. 1)
Графикон бр.1
(000) денари

2016 година

251.214
33
61.805
54.380
29.020
10.982

55.625

13
60.010
67.074
32.932
4.476

273.610

2018 година

61.246

71.310
64.465
28.354
4.556

60.220

295.394

306.709
2017 година

13

0

13
60.963
58.966
28.831
6.931

200.000

59.675

400.000

59.553
231.051
13
66.706
41.189
25.783
14.974

Вкупни концесиски надоместоци за простор и експлоатација на
минерални суровини, по видови на минерални суровини

2019 година

Енергетски минерални суровини

Металични минерални суровини

Техногени минерални суровини

Неметалични минерални суровини

Архитектонско украсен камен

Минерални и термоминерални води

2020 година

Песок и чакал
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Од вкупно наплатените концесиски надоместоци најголемо учество имаат
надоместоците од експлоатација на металичните минерални суровини (55,5%), по што
следат неметаличните минерални суровини со 13,1%, енергетските минерални суровини
со 12,1%, архитектонско украсниот камен со 11,7%, а најмало учество имаат техногените
минерални суровини. (Графикон бр. 2)
Графикон бр.2

Структура на вкупните концесиски надоместоци по видови на
минерални суровини

Енергетски минерални суровини

5,9% 1,7%

Металични минерални суровини

12,1%
11,7%

Неметалични минерални
суровини
Архитектонско украсен камен

13,1%
0,0%

Техногени минерални суровини

55,5%

Минерални и термоминерални
води
Песок и чакал

Надзор и контрола
Надзор над спроведувањето на Законот за минерални суровини и прописите донесени
врз основа на овој закон врши Министерството за економија.
Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Државниот
инспекторат за техничка инспекција, инспекциски надзор над спроведувањето на
одредбите кои се однесуваат на животната средина врши Државниот инспекторат за
животна средина, а надзор над спроведувањето на одредбите во однос на вршењето на
детални геолошки истражувања и/или експлоатација на минерални суровини без
концесија и дозвола за експлоатација на минерални суровини, покрај надлежните
инспекциски органи врши и Министерството за внатрешни работи.
Надзор и контрола над плаќањето на надоместоците за вршење на детални геолошки
истражувања и за концесија за експлоатација на минерални суровини врши Управата
за јавни приходи.
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II.ЦЕЛИ, ОПФАТ И МЕТОДОЛОГИЈА НА РЕВИЗИЈА
1. Цели на ревизијата
1.1.

Целта на ревизијата на успешност е да даде оценка на откриените ризици како и да
понуди можности за подобрување на политиките за управување со минералните
суровини со посебен акцент на правната и институционална поставеност на
системот за управување со минералните суровини, постапките за стекнување и
одземање на правото за вршење на детални геолошки истражувања и
експлоатација на минералните суровини, наплатата на концесиските надоместоци
и воспоставениот механизам за надзор и контрола над работењето на
концесионерите.
Со ревизијата на успешност се очекува да се постигне подобрување во делот на:
дефинираната рамка на управување со минералните суровини, зајакнување на
административниот
капацитет
на
надлежните
институции,
нивната
координираност и меѓусебна соработка, функционалност и ефективност во
спроведување на постапките за стекнување/одземање на правото за вршење на
детални геолошки истражувања и експлоатација на минералните суровини,
наплатата на концесиските надоместоци и воспоставениот механизам за надзор и
контрола над работењето на концесионерите, а со цел оптимално искористување на
минералните суровини согласно начелата на одржлив развој.

1.2.

Ревизијата на успешност е извршена согласно Годишната програма за работа на
Државниот завод за ревизија за 2020 година на тема “Ефективност на мерките и
активностите за искористување на минералните суровини и наплата на
надоместоците” со цел да дадеме одговор на прашањето:
“Дали со мерките/активностите за искористување на минералните суровини и
наплата на надоместоците се обезбедува нивна оптимална искористеност
согласно начелата на одржлив развој“.

1.3.

Ревизијата на успешност ги опфати следните области на ревизија:
- Правна и институционална поставеност на системот за управување со
минералните суровини;
- Постапки за стекнување/одземање на правото за вршење на детални
геолошки истражувања и експлоатација на минералните суровини;
- Наплата на концесиски надоместоци и
- Надзор и контрола над експлоатацијата на минералните суровини.

Ревизорски тим:
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2. Опфат на ревизија
2.1.

Со ревизијата на успешност беа опфатени следните субјекти:
- Министерството за економија;
- Државниот инспекторат за техничка инспекција;
- Управата за јавни приходи;
- Геолошкиот завод;
- Правни лица/концесионери со договор за експлоатација на минерални
суровини.
Ревизијата изврши теренска проверка кај 11 концесионери, достави прашалници до
40 концесионери и врз основа на добиената документација од 36 концесионери
изврши симулација односно повторна пресметка на концесиските надоместоци. За
проверка на количините на земјените маси за 4 концесии за експлоатација на
минералната суровина (варовник) беше вклучен експерт - геодет кој изврши
аерофотограметриско снимање на предметните опфати, а од страна на експертите
- рударски инженери беше извршена директна проверка за 4 концесии за
експлоатација на металичните минерални суровини.
За постапката за избор на концесионери применет е нестатистички избор на
примерок по случаен избор. При изборот на концесионери кои беа вклучени во
примерокот за ревизија, користени се податоци од евиденцијата на МЕ за
концесиските надоместоци, извршените надзори од ДИТИ и контролите од УЈП,
односно вклучени се концесионери со најголем ризик по однос на утврдените
параметри.

2.2.

Со ревизијата на успешност го опфативме период од 2016 до 2020 година, како и
одредени области, прашања и настани пред 2016 година и последователно до денот
на известување од извршената ревизија.

2.3.

При спроведување на ревизијата на успешност во одредени сегменти имавме
ограничување на обемот и начинот на вршење на ревизорските постапки, поради
состојбата предизвикана од светската пандемија со COVID -19.

3. Методологија
3.1.

Ревизијата на успешност е извршена во согласност со стандардите за државна
ревизија на Меѓународната организација на ВРИ (ИНТОСАИ) кои се пропишани за
примена во РСМ при вршењето на државната ревизија.
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3.2.

Ревизијата на успешност е независно испитување на ефикасноста и ефективноста
на владините активности, програми или организации, со оправдана почит кон
економијата и целта која води кон подобрувања.

3.3.

Оваа ревизија на успешност претставува објективна и систематска проверка на
докази со цел обезбедување на независна проценка на ефективноста на
мерките/активностите за искористување на минералните суровини и наплата на
надоместоците.

3.4.

Заклучоците од оваа ревизија на успешност ќе придонесат за унапредување на
политиките и мерките/активностите за оптимално искористување на минералните
суровини, преку носење на одлуки од страна на надлежните органи кои имаат
одговорност за преземање односно иницирање на корективни/идни дејствија
содржани во препораките, произлезени од оваа ревизија на успешност.

3.5.

При вршење на ревизијата применет е комбиниран пристап и тоа: системски
ориентиран пристап, пристап ориентиран кон резултатите и проблемски
ориентиран пристап.
- Системски ориентиран пристап, насочен кон проверка на функционирање на
воспоставениот систем на управување и контрола на минералните суровини
дава можност да се опфати политиката за управување со минералните
суровини,
структурната
поставеност на
надлежните
институции,
дефинираните одговорности и надлежности, административните капацитети,
воспоставените процедури за надзор и контрола и нивното функционирање.
- Пристапот ориентиран кон резултатите е насочен кон испитување и
претставување на резултатите од спроведените мерки/активности. Со овој
пристап се врши анализа и оценка на степенот на наплата на надоместоците.
- Проблемски ориентиран пристап, насочен кон утврдување на причините за
одредени проблеми кои се јавуваат во начинот на управување и контрола на
минералните суровини.
Ревизорскиот пристап ја утврдува природата на ревизијата која треба да се направи.
Исто така, ревизорскиот пристап ги дефинира потребното знаење, информации и
податоци кои треба да се обезбедат и анализираат, како и ревизорските постапки
кои треба да се спроведат.

3.6.

Со цел добивање на релевантни и доволни ревизорски докази кои водат кон
ревизорските наоди, заклучоци и препораки ги користевме следниве техники на
ревизија на успешност:
- испитување на документација - досиеја;
- директни проверки;
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- интервјуа/прашалници;
- компаративни анализи;
- анализа на податоци;
- физичко набљудување;
- користење на експерти и
- интернет истражувања.
Согласно член 27 од Законот за државната ревизија и ISSAI 300 Принципи на
ревизијата на успешност, точка 32 Вештини, за потребите на ревизијата беа
ангажирани надворешни стручни лица - експерти од областа на геодетските работи
за проверка на количините на експлоатирана минерална суровина (варовник) и
надворешни експерти од областа на рударството за проверка на ископаните
количини руда на металични минерални суровини.
3.7.

Ревизијата на успешност е извршена во периодот од 22.07.2020 до 21.03.2021 година,
од тим на Државниот завод за ревизија .

3.8.

Резултатите од спроведената ревизија на успешност беа презентирани на завршен
состанок на ден 16.04.2021 година.
На ден 31.05.2021 година добиени се забелешки на Нацрт извештајот на овластениот
државен ревизор, заведени во Државниот завод за ревизија под број 14-315/31 од
31.05.2021 година.. Забелешките се однесуваат на точките 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.1.,
1.2.2., 1.3.1., 1.3.3., 2.1.1., 2.1.2 и 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 3.1.1., 3.1.2 - 3.1.6., 3.1.7. и 3.1.8.
Забелешките се разгледани и не се прифатени од причина што не се добиени
дополнителни докази кои би имале влијание на промена на утврдените состојби во
извештајот, односно најголем дел од нив претставуваат известување за мерките кои
се преземени и ќе се преземат во иднина за надминување на состојбите. а дел
претставуваат образложенија за причините за констатираните состојби.
Активностите што ги има преземено Министерството за економија по точките 2.1.5.,
3.1.7 и 3.1.8., соодветно се обелоденети во Конечниот извештај на овластениот
државен ревизор.
Текстот на забелешките и одговорот на ревизијата се дадени во Прилог кон овој
Конечен извештај.

3.9.

Прелиминарните истражувања беа насочени кон повеќе области заради
стекнување релевантни информации и оценка на воспоставената политика за
управување со минералните суровини, начинот на кој се спроведуваат постапките
за стекнување/одземање на правото за вршење на детални геолошки истражувања
и експлоатација на минералните суровини, наплатата на концесиски надоместоци
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во однос на навременоста и целосноста и надзорот и контролата над
експлоатацијата на минералните суровини.
Од заклучоците кои произлегоа од прелиминарните истражувања, оценивме за
потребно да ја спроведеме ревизијата на успешност со цел преку дадените
препораки произлезени од оваа ревизија да обезбедиме додадена вредност во
насока на оптимално искористување на минералните суровини и ефикасност во
наплатата на концесиските надоместоци.
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III. РЕВИЗОРСКИ НАОДИ
1. Правна и институционална
минералните суровини
1.1.

поставеност

на

системот

за

управување

со

Политика на управување со минералните суровини

1.1.1. Минералните суровини се карактеризираат со необновливост на резервите и
чувствителност во однос на безбедноста на животната средина, поради што од
особено значење е нивниот одржлив развој. Имајќи во предвид дека истите треба
да се експлоатираат на долг рок и во услови на одржливост да се постигне пораст на
економијата, заштитувајќи ја животната средина, природните и културни
вредности, потребен е стратешки документ како основа на секоја владина
политика.
За остварување на овие цели, Владата на РСМ на предлог на министерот за
економија треба да донесе Стратегија за период од 20 години4, со која ќе се определи
обемот и начинот на реализација на геолошките истражувања, одржливото
искористување и потребите за експлоатација на минералните суровини значајни за
развојот на националната економија. Со Стратегијата ќе се определат основните
насоки и долгорочните потреби за управување со сите видови на минерални
суровини и активностите преку кои државата ќе влијае врз побарувачката и
нивното искористување, водена од јавниот интерес, заштита на животната средина,
а во насока на забрзување на севкупниот економски развој на РСМ.
И покрај тоа што од страна на Министерството за економија во 2010 година биле
започнати одредени активности, до денот на ревизијата не е изработен стратешки
документ, како основа за преземање на соодветни мерки/активности насочени
кон зачувување на необновливите природни ресурси, една од најважните цели на
програмските документи и на директивите на ЕУ во областа на животната
средина.
Отсуството на стратешко планирање, јасно дефинирани приоритети и стратешки
цели, од кои произлегуваат мерки на краток, среден и долг рок, одговорни
институции и утврдени индикатори за мерење на ефектите од имплементацијата,
не обезбедува долгорочна визија која треба да биде основа за спроведување на
ефективна политика за управување со минералните суровини.
Во 2021 година планирано е Министерството за економија, да започне постапка за
изработка на проектна документација за изработка на Стратегија за геолошки
истражувања, одржливо искористување и експлоатација на минералните
суровини со која ќе се процени потребата и динамиката за издавање на концесии
4

Член 5 од Законот за минерални суровини
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за минерални суровини на конкретни региони, а следејќи ги условите на пазарот
и согласно стандардите за заштита на животната средина.
1.1.2. Условите и начинот на вршење на геолошките истражувања и експлоатацијата на
минерални суровини, наплатата на концесиските надоместоци, надзорот, како и
казнените одредби уредени се со Законот за минерални суровини.
На Законот за минерални суровини донесен во 2012 година до денот на ревизијата
извршени се 11 измени и дополнувања5. Честото менување на одредбите, без
претходно изградена системска рамка за нивна имплементација, создава
недоверба и несигурност кај заинтересираните баратели, инвеститори, било да се
со домашен или странски капитал.
Со последните измени и дополнувања на законот од 2019 година, концесија за
експлоатација на минерални суровини не може да се додели за постапки со лужење
или флотација на металични минерални суровини со цијаниди или со сулфурна
киселина во рудници со отворен коп. Одредбата има селективен карактер, односно
исклучок се концесиите на постојните рудници со отворен коп кои продолжуваат
да работат со употреба на цијанид и сулфур, а постојните интегрирани еколошки
дозволи во кои се дефинирани граничните вредности на емисиите не се усогласени
со новата Директива за индустриски емисии 2010/75/ЕУ што предвидува построги
мерки.
Условите за еднострано раскинување на договорот за концесија за експлоатација
на минералните суровини од страна на концедентот (Владата на РСМ) во случаите
кога концесионерот не се придржувал кон решенијата и мерките за заштита на
животната средина утврдени со прописите од областа на животната средина,
нарушување на јавниот интерес, безбедноста и здравјето на локалното население6
се општи, не се доволно јасни и прецизни, што создава ризик од субјективизам при
донесување на одлука за раскинување на договорите за концесија.
Постојниот Законот за минерални суровини не е усогласен со одредбите од Законот
за прекршоците7, иако со стапувањето на сила на овој закон произлегува обврската
Министерството за економија во целост да ги усогласи одредбите со кои се уредува
спроведувањето на управна постапка. Законот за минерални суровини не е
усогласен со Законот за услуги8, согласно кој и субјекти од држави членки на
Европската Унија можат да поднесат барање за издавање на лиценца и овластување
за изработка на геолошка документација или за изработка на рударски проекти.
Овие измени предвидено е да почнат со примена по пристапувањето на РСМ во
5

“Сл. весник на РСМ“ 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
Член 51 од ЗМС и Уредбата со законска сила за примена на ЗМС (Сл. весник на РСМ бр. 124 од 15 мај 2020
7
„Службен весник на РСМ“ бр.96/19
8
„Службен весник на РСМ“ бр.98/19
6
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Европската Унија. Одредбите од Законот на минерални суровини не се усогласени
со Законот за техничка инспекција9 во делот на терминологијата на инспекторите,
“Државните инспектори за електрика во рударството” наместо “Државни
инспектори за опрема, производи и постројки наменети за користење при
експлоатација на минерални суровини”, а не се извршени усогласувања ниту во
постапката за вршење на инспекцискиот надзор.
Со Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за минерални
суровини од септември 2020 година, кој до денот на ревизијата не е донесен,
предложени се измени и дополнувања во насока на усогласување на одредбите со
Законот за прекршоците во делот на спроведување на управна постапка. Извршено
е усогласување на терминологијата на инспекторите, која се користи во Законот за
техничка инспекција, а согласно Законот за услуги, извршено е дополнување со кое
субјектите од државите членки на Европската Унија можат да поднесат барање за
издавање на лиценца и овластување за изработка на геолошка документација или
за изработка на рударски проекти. Овие измени предвидено е да почнат со примена
по пристапувањето на РСМ во Европската Унија.
Честите измени и дополнувања на одредбите од Законот за минерални суровини не
обезбедуваат постојана и стабилна законска рамка за управување со минералните
суровини, предизвикуваат тешкотии во нивното следење и ризик од нивната
недоследна примена, која е комплексна и сложена. Недоволно јасно дефинираните
законски решенија го отежнуваат ефикасното работење не само на надлежните
органи и институции, туку и на сите оние субјекти кои се должни да ги почитуваат
и да ги применуваат законските и подзаконските акти.
1.1.3. Согласно Законот за минерални суровини од 2012 година, предвидени се
правилници, упатства и други правни акти кои треба да ги пропише министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на минералните суровини, односно МЕ (Прилог 1).
Во изминатиот период, министерството нема преземено соодветни активности за
донесување на подзаконските акти со кои треба да се пропишат условите,
критериумите и постапките за спроведување на важечките законски одредби. Од
предвидените 36 подзаконски акти, само 5 се донесени, иако крајниот рок бил една
година од денот на влегување во сила на законот, односно до ноември 2013 година10.
Поради ваквата состојба, единаесет правилници кои се донесени во годините пред
влегувањето во сила на постојниот закон (2007, 2010, 2011 година) сè уште се во
примена. Правилникот за класификација и категоризација на резервите на цврсти
минерални суровини и за водење евиденција за нив, потекнува од 1979 година, иако
9

„Сл.весник на РМ“ бр. 88/08, 63/09, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 154/15 и 53/16
Член 143 од ЗМС („Сл.весник на РМ “бр. 136 од 5 ноември 2012)

10
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е еден од најзначајните подзаконски акти кои имаат директно влијание на
потенцијалните вложувања во истражувањата и експлоатацијата на минералните
суровини (Прилог бр.2).
Недонесените подзаконски акти се причина за не усогласување на секундарната
регулатива со важечките законски прописи и со тековните европски и светски
стандарди во оваа област. Голем број на правилници, кои иако се донесени во
годините пред донесување на постојниот закон, сè уште се во примена, што создава
ризик од несоодветна и неправилна примена на постојните законски одредби, а во
одредени случаи и нивна неприменливост.
Министерството за економија во текот на ревизијата достави нацрт - верзии на 20
подзаконските акти од предметната област кои се во постапка на донесување.
1.1.4. Една од причините за деградација на земјиштето е рударството, односно
искористувањето на минералните суровини. При експлоатацијата на минералните
суровини, како резултат на сложените активности, постојат голем број на закани
врз природата од кои се издвојуваат:
- отворање на нови или проширување на постоечките површински копови
(каменоломи, копови за метални или неметални руди, за јаглен, експлоатација
на минерални и термоминерални води и др.), особено доколку е на или во
близина на геолошки значајни објекти;
- доделување концесии за експлоатација на локалитети од посебно геолошко
значење;
- доделување концесии за експлоатација на локалитети од посебно
палеонтолошко значење;
- транспорт и преработка на минералните суровини;
- филтрација на штетни материјали од депонии и јаловишта (хидројаловишта)
во подземјето;
- големи хаварии на депонија или јаловишта;
- загадување на воздухот;
- загадување на подземните и површинските води;
- прекумерно црпење на подземните води (за различни потреби) и
пореметување на природниот хидролошки циклус на водата во природата;
- нарушување на природниот амбиент на животинскиот и растителниот свет;
- негативно влијание врз квалитетот на почвата во пошироките зони околу
рудниците.
При експлоатацијата на корисните минерални суровини по пат на површинско или
подземно откопување, доаѓа до големи оштетувања на земјиштето. Неповолните
влијанија посебно при површинската експлоатација, повеќекратно, неповолно се
одразуваат на животната средина, односно врз плодното земјиште, екосистемот и
режимот на водите. Од друга страна, рекултивирањето како процес на повторно
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враќање на земјиштето во корисна состојба, деградирано со геолошките
истражувања или со експлоатацијата и преработка на минерални суровини,
вклучува спречување на понатамошна ерозија, зајакнување и стабилизирање на
подлогата, одводнување и покривање на остатоците од руда, подобрување на
својствата, уредување и пошумување.
Од тие причини, покрај законската обврска на концесионерот да изврши
рекултивација на земјиштето по исцрпување на експлоатираните резерви на
минерална суровина, и Владата на РСМ на предлог на министерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
минералните суровини предвидено е да донесе годишна програма за рекултивација
на деградирани простори11. Со годишната програма треба да се утврдат
напуштените деградирани простори за кои ќе бидат преземени мерки за
рекултивација, начинот на рекултивација, висината на потребните средства, како и
начинот на управување со инсталациите за отпад кои што се последица од
експлоатацијата на минерални суровини на лежишта од кои е исцрпена
минералната суровина. Средствата за финансирање на годишната програма
предвидено е да се обезбедуваат од Буџетот на РСМ од средствата определени како
надоместоци за доделени концесии за детални геолошки истражувања и
експлоатација на минерални суровини, во висина од 4% од средствата кои се
уплатуваат по основ на надоместоци за концесии и согласно одредбите се приход
на Буџетот на РСМ (22%).
Од 2012 година до денот на ревизијата, оваа законска обврска не е испочитувана,
односно не е донесена годишна програма, ниту се
обезбедени буџетски средства за оваа намена, што
е причина за неприменување на општо
прифатениот модел за одржлива експлоатација на
минералните суровини. Како резултат на
непочитување на обврските за рекултивација на
земјиштето зафатено со експлоатација на
минерални суровини, од страна на концесионерите
и од страна на концедентот, многу често е присутна
појавата на деградација, целосно ископани површини и отстранета вегетација.
Со предлог измените и дополнувања на Законот за минерални суровини се
предвидвува да се укине донесувањето на годишна програма за рекултивација на
деградираните простори и одредбата со која се издвојуваат средства во Буџетот на
РСМ за таа намена, така што обврската останува на концесионерот, кој е должен
да изврши рекултивација на земјиштето по исцрпувањето на експлоатираните
резерви на минерална суровина.
11

Член 83 од Законот за минерални суровини
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Ревизијата е на мислење дека треба да се преиспита предлог законското решение
за укинување на Годишна програма за рекултивација и дека има потреба од истата
во функција на рекултивација на деградираните простори заштита на животна
средина.
1.2.

Институционална поставеност на системот за управување со минералните
суровини

1.2.1. МЕ има законска обврска да ја креира и имплементира политиката на управување
со минералните суровини. Активностите во делот на подготовка и донесување на
закони, подзаконски акти и други прописи од областа на рударството, следење на
состојбите во областа на минералните суровини и заштитата на животната средина,
следење на наплатата на концесиските надоместоци согласно склучените договори
за концесии, развивање и интегрирање на политиките во областа на геологијата и
геолошките истражувања ги врши Секторот за минерални суровини.
Согласно Правилникот за систематизација на работните места12, Секторот за
минерални суровини функционира со две одделенија. Во Одделението за
експлоатација и анализа на минерални суровини и заштита на животната средина
и Одделението за геологија и геолошки истражувања од систематизирани 12
пополнети се 8 работни места, што не е доволно за извршување на горе споменатите
надлежности. Вработените имаат зголемен обем на работа, односно покрај своите
обврски ги извршуваат обврските и на останатите работни места за кои нема
назначено извршители што има влијание врз ефикасно функционирање на
Секторот и квалитетно и навремено извршување на работните задачи.
Видот на образование за одредени работни места во Правилникот за
систематизација на работните места не соодветствува со описот на работните
задачи и обврски кои треба да се извршуваат. За одредени работни места: советник
за експлоатација и анализа на минералните суровини, советник за заштита на
животната средина и правно административни работи, помлад соработник за
експлоатација и анализа на минералните суровини, помлад соработник за
геолошки истражувања, помлад соработник за анализа на геолошките
истражувања, предвидени се: правни науки, економски науки или организациони
науки и управување (менаџмент). Несоодветноста на видот на образованието
утврден во Правилникот за систематизација може директно да влијае на повредата
на начелото на стручност на кадрите и создава ризик од неквалитетно извршување
на работните задачи и обврски.
Секторот за минерални суровини функционира без стручни лица - рударски
инженери, кои се потребни за извршување на работните задачи во делот на следење
12

Правилник за систематизација на работните места во МЕ бр. 04-3777/2 од 14.06.2018
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на активностите поврзани со рударските работи. Исто така, недостасува и посебна
единица за мониторинг и следење на договорите за концесии за детални геолошки
истражувања и експлоатација на минералните суровини во однос на степенот на
исполнување на обврските кои произлегуваат од договорите, наплатата на
надоместокот, постапување по претставки и др.
Несоодветната политика на управување со човечките ресурси во министерството
е причина за недоволна и несоодветна кадровска екипираност на Секторот за
минерални суровини и не обезбедува уверување за ефикасно и квалитетно
исполнување на конкретните надлежности на секторот и постигнување на
поставените цели во оваа област.
1.2.2. Системот за управување со минералните суровини вклучува голем број на
институции кои се надлежни за имплементација, координација и контрола на
постојните законски одредби.
ME е надлежен орган за вршење на работите од областа на минералните суровини,
односно има законска обврска да ја креира и имплементира политиката на
управување со минералните суровини.
Органите на државната управа надлежни за вршење на работите од областа на
животната средина и просторното планирање, заштитата на културното
наследство, транспортот и врските, шумарството и водостопанството,
земјоделството, ЕЛС и Геолошкиот завод на РСМ се вклучени во дел од постапките
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања и за експлоатација
на минерални суровини.
Покрај Министерството за економија, надзор над спроведувањето на Законот за
минералните суровини и прописите донесени врз основа на овој закон, имаат:
Државниот инспекторат за техничка инспекција за вршење инспекциски надзор,
Државниот инспекторат за животна средина за одредбите кои се однесуваат на
животната средина, Министерството за внатрешни работи во однос на вршењето на
детални геолошки истражувања и/или експлоатација на минерални суровини без
концесија и дозвола за експлоатација на минерални суровини и УЈП како надлежен
орган за надзор и контрола над плаќањето на надоместоците за вршење на детални
геолошки истражувања и за концесија за експлоатација на минерални суровини.
Во комплексно воспоставениот систем на управување со минералните суровини
недостасуваат соодветни политики и процедури. Отсуството на процедури со јасно
дефинирани
одговорности
и
надлежности,
не
обезбедува
редовна
институционална комуникација и координација преку линиите на известување на
хоризонтално и вертикално ниво, стандардизираност на податоците и нивна
навремена размена. Ваквата состојба создава ризик од несоодветно спроведување
на политиката за управување со минералните суровини, што има директно
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влијание врз воспоставување на ефикасен и ефективен систем за надзор и контрола
над наплатата на концесиските надоместоци и експлоатацијата на минералните
суровини.
1.3.

Електронска база на податоци за минералните суровини

1.3.1. Во Секторот за минерални суровини е имплементирана ГИС апликација (Геолошки
информативен систем) која се користи за: административна обработка на барањата
и иницијативите за концесии на минерални суровини на територијата на РСМ,
регистри на доделени концесии за детални геолошки истражувања и за
експлоатација на минералните суровини, барања за проширување на концесии и
регистар на одземени концесии. Во овој систем е внесена и дигитализирана
геолошка карта на РСМ во размер 1:100.000. По потреба се внесуваат и слоеви13 од
инфраструктурни проекти кои имаат корелација или преклопи со концесиите и
постапките кои се водат. Апликативниот софтвер14 овозможува внесување и
контрола на податоците и е поврзан со серверот15 за визуелно прикажување на
податоците од системот, поврзани со гео - просторниот дел од апликацијата,
складирање на конфигурациските датотеки потребни за работењето, како и
впишување на документи во системот. Поврзувањето на гео-просторните податоци
складирани во шемата со алфанумеричките податоци се изведува во определени
табели кои што ги содржат податоците потребни за пристапување кон внесениот
гео-просторен запис.
Интегрираниот административен и контролен систем содржи неколку компоненти:
ГИС алатки, регистар на концесии и концесионери и апликации за концесии.
Регистарот на склучени договори за концесии за детални геолошки истражувања и
регистарот на склучени договори за концесии за експлоатација на минералните
суровини, се прикачуваат на веб страната на МЕ на секои 6 месеци, со што е
обезбедена транспарентност и достапност на податоците. Регистарот вклучува
податоци за: името на концесионерот, адреса, траење на договорот, видот на
минерална суровина, локалитетот, општината и површината на концесискиот
простор. Поради можноста што ја дава софтверот регистарот треба да се надополни
со податоци за: видот на постапката по кој е склучен договорот и линкови до
оригиналните документи кои се од важност за корисниците, а обезбедуваат
поголема транспарентност.

13

т.н shape file
MOE – MRIS е веб базиран соофтвер во JSP (Java Server Pages) со Struts 2 MVC инфраструктура
15
DbMAP ГИС сервер
14
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https://economy.gov.mk/Upload/Documents/Registar%20na%20Dogovori%20za%20koncesija%20za%20eksploatacija%2
010.01.2020.pdf

1.3.2. Геолошки завод на РСМ е надлежен да води Катастар на наоѓалишта и појави на
минерални суровини на РСМ16. Катастарот е јавна книга во која се води историја на
податоци за сите наоѓалишта и појави на минерални суровини (металични,
неметалични и енергетски), подземните води (термални, минерални и
термоминерални, подземни води и подземни гасови) како и подземни гасови. Со
Катастарот се прибираат просторни податоци, а со цел увид во состојбата со
минералните суровини, создавање на услови за планирање на геолошките
истражувања и планска експлоатација, односно оптимално користење на
минералните суровини во РСМ.
Во Катастарот се внесуваат основни и геолошки податоци за наоѓалиштето,
податоци за геолошки резерви, за рудни резерви во наоѓалиштето, како и податоци
за наоѓалишта на минерална суровина, рудни и минерални појави, техногени
наоѓалишта и издадени простори под концесии за проспекциски геолошки
истражувања, детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални
суровини. Формата, содржината и начинот на водење на Катастарот е пропишан со
Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на катастарот на
наоѓалишта и појави на минерални суровини17.
Катастарот треба да биде составен од Главна книга - Катастар на наоѓалишта и
појави на минерални суровини и осум помошни книги, односно книга за: активни
наоѓалишта на минерални суровини доделени под концесии за експлоатација,
наоѓалишта на минерални суровини каде е прекината или завршена
експлоатацијата на минералната суровина, наоѓалишта оптимално истражени и
пред отпочнување со експлоатација, наоѓалишта на техногени минерални

16
17

Член 4 и 4-в од Законот за Геолошки завод на РСМ („Сл.весник на РМ“ бр. 136/12, 41/14, 61/16 и 64/18)
„Сл.весник на РСМ“ бр.196/2018 од 29.10.2018
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суровини, научни геолошки истражувања, проспекциски геолошки истражувања,
основни геолошки истражувања и детални геолошки истражувања.
Поради недостаток на податоци за обработка, Катастарот што го води Геолошкиот
завод на РСМ не е целосно воспоставен, односно содржи податоци само за детални
геолошки истражувања и проспекциските геолошки истражувања.
Делумно воспоставената база на податоци, не обезбедува јасен и целосен преглед
на состојбите со минералните суровини врз основа на кој треба да се вршат анализи
по пребарувачки податоци, да се користат податоците за прикажување на трендот
на промени, а со цел водење активна политика во однос на оптималното
искористување на минералните суровини.
1.3.3. Воспоставувањето, организационата структура, одржувањето и управувањето со
националната инфраструктура на просторните податоци на РСМ, како и услугите
кои се однесуваат на истите се уредени со Законот за националната
инфраструктура на просторните податоци18.
Националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП) претставува збир на
мерки, норми, спецификации и услуги кои имаат цел во рамките на е-Влада да
овозможат олеснет пристап, размена,
употреба и дистрибуција на просторни
податоци
на
национално
ниво.
Воспоставувањето, одржувањето и
обезбедувањето на јавен пристап до
геопорталот за НИПП, одржувањето на
услуги за метаподатоци, регистарот на
метаподатоци и обуки e во надлежност
на
Агенцијата
за
катастар
на
недвижности. Институциите - субјекти во НИПП се должни во рок од три години од
влегувањето во сила на законот да извршат дигитализација на геопросторните
податоци кои се во нивна надлежност, а во рок од пет години да обезбедат услуги за
размена на геопросторните податоци со други институции19, односно да извршат
целосно усогласување со одредбите од предметниот закон до 31.12.2019 година.
Податоците кои се дел од НИПП, се дефинирани во Законот20 односно вкупно 32
збирки просторни податоци се содржани во Регистарот на податоци21, во кој секој
податок е поврзан со институцијата која е надлежна за негова
изработка/публикување. Геопорталот содржи повеќе апликации: прегледник на
18

Законот за НИПП („Сл. весник на РСМ“ бр.38/2014 и 106/16)
Член 36 од Законот за НИПП
20
Член 5 од Законот за НИПП
21
(http://nipp.katastar.gov.mk/geoportal/ catalog/registries/registries.page)
19
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ
„ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ И НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ“
мапи - ГИС прегледник, пребарувач, каталог на метаподатоци и алатка за креирање
на метаподатоци (уредувач на метаподатоци), неколку регистри, административен
модул и основен „е-шоп“ модул за преземање на збирките на просторни податоци
преку користење на е-комерцијални услуги.
Тематски категории – Национален геопортал

Субјектите во НИПП, вклучително и МЕ и Геолошкиот завод се обврзани да ги
создаваат, одржуваат и ажурираат метаподатоци22 за збирките на просторни податоци
и услуги23.
Постојниот софтвер за евиденција на минералните суровини што го користат и МЕ и
Геолошкиот завод не дава поврзување на збирките на просторни податоци за
минерални суровини во Националниот геопортал.
2. Постапки за стекнување и одземање на правото за вршење на детални геолошки
истражувања и експлоатација на минералните суровини
2.1.1 Постапките за доделување на концесии за геолошки истражувања и експлоатација
на минералните суровини се уредени со Законот за минерални суровини и Законот
за концесии и јавно приватно партнерство со цел да се запазат начелата на
еднаквост, транспарентност, недискриминација, пропорционалност, одржлив
развој и заштита на животната средина како и ефикасност во постапките за
склучување на договорите за концесија на добра од општ интерес.
Од извршената анализа на начинот на кој се уредени постапките за доделување на
концесии за минерални суровини, ревизијата констатира дека истите не се доволно
јасни и прецизни и постојат исклучоци од основните принципи на доделување на
концесии од што произлегуваат повеќе состојби кои влијаат на ефикасното
спроведување на истите и тоа:
22

Метаподатоци се информации кои ги опишуваат збирките на просторни податоци и услуги со просторните
податоци и овозможуваат нивно откривање, инвентаризација и употреба
23
Член 7 од Законот за НИПП
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ
„ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ И НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ“
 При доделување на концесија за детални геолошки истражувања и при
проширување на концесијата за детални геолошки истражувања, иако
Министерството за економија задолжително бара мислење од надлежните
органи24, на концедентот (Владата на РСМ) и се дава можност да донесе одлука
за започнување на постапка и во случај на добиено негативно мислење од
надлежните институции25.
Од друга страна, во постапката за доделување на концесии за експлоатација
на минерални суровини по пат на јавен повик и концесии за експлоатација на
песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските
води, не е уреден начинот на постапување во услови на добиено негативно
мислење од надлежните институции26. Со предлог законските измени од 2020
година се предвидува и начин на постапување во случај на добивање на
негативно мислење од надлежните институции со што ваквата состојба би се
надминала.
Исто така, при спроведување на постапките за доделување на концесии за
експлоатација на минерални суровини по поднесено барање од страна на
сопственикот на резултатите од извршените детални геолошки истражувања,
предвидена е обврска за обезбедување на мислење од надлежните органи
само во случај на експлоатација на енергетски и металични минерални
суровини, што создава ризик од нанесување штета врз животната средина,
кога предмет на договорот за експлоатација се неметалични минерални
суровини.
 При доделување на концесија за детални геолошки истражувања по пат на
барање од страна на сопственикот на резултатите од извршените
проспекциски геолошки истражувања, не се уредени: содржината на
поднесеното барањето, документи и докази кои треба да бидат приложени кон
барањето, начинот на донесување на одлука за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања и финансиска гаранција за квалитетно
извршување. Ваквите состојби, создаваат ризик од селективно постапување
при спроведување на постапките за доделување на концесии за детални
геолошки истражувања и несоодветно извршување на договорените обврски
од страна на концесионерот.

24

Согласно член 14 и член 19 од ЗМС, Министерството за економија бара мислење од органите на државната
управа надлежни за работите од областа на животната средина и просторното планирање, заштитата на
културното наследство, транспортот и врските, шумарството и водостопанството, земјоделството, како и од
другите органи на државната управа надлежни за работите од соодветната област и единицата на локална
самоуправа на чија територија се наоѓа концесискиот простор.
25
Член 15 став 21 и член 20 став 8 од Закон за минерални суровини
26
Член 41, 42 и 43 од Закон за минерални суровини
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ
„ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ И НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ“
 За спроведување на постапките за доделување на концесиите за детални
геолошки истражувања и експлоатација на минералните суровини
констатиравме не дефинирана временска рамка/рокови за: поднесување на
предлог одлука од страна на МЕ во случај на спроведување на постапка за
доделување на концесија за експлоатација по пат на јавен повик, донесување
на одлука за продолжување на периодот за експлоатација и поднесување на
предлог одлука и одлука за еднострано раскинување на договорите од страна
на концедентот. Поради недефинираната временска рамка, во одлуките за
отпочнување со постапките, концедентот самостојно го утврдува
времетраењето на истите. Ваквата состојба има за ефект различно
времетраењето на ист вид постапка, со што ги става концесионерите во
нерамноправна положба и влијае врз нивниот економски интерес и развојната
компонента на индустриската гранка.
2.1.2 Со цел да обезбедиме уверување во начинот на функционирање на процедурите за
доделување и одземање на концесиите за минерални суровини, извршивме
ревизија на постапките за доделување на концесии за детални геолошки
истражувања и експлоатација на минерални суровини спроведени во период од
2016 - 2020 година. Од извршените детални тестови, ревизијата констатира
одредени состојби кои упатуваат на не почитување на воспоставените процедури за
доделување на концесии за минерални суровини и тоа:
 При доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања
предвидени се елементите кои треба да ги содржи Одлуката за избор на
најповолен понудувач меѓу кои податоци за правното лице на кое му е
доделена концесијата за вршење на детални геолошки истражувања,
минералните суровини што се предмет на деталното геолошко истражување,
целите и начинот на вршењето на деталните геолошки истражувања на
минерални суровини, просторот за вршење на детални геолошки
истражувања, рокот за поднесување на извештај или елаборат за извршените
детални геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за
работите од областа на минералните суровини и други услови определени со
закон27. И покрај дефинираната содржина, одлуките за избор на најповолен
понудувач не содржат рок за доставување на елаборати од извршените
детални геолошки истражувања што може да доведе до ненавремено
постапување од страна на концесионерите.
 При доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини,
Одлуката за доделување на концесија за експлоатација покрај елементите
утврдени со Законот за концесии и јавно приватно партнерство, задолжително
27

Член 16 од Закон за минерални суровини
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ
„ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ И НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ“
треба да ги содржи и елементите предвидени со Законот за минерални
суровини28 и тоа: податоци за видот на минералната суровина, површината на
просторот на кој се доделува концесијата за експлоатација дефиниран со
координати, видот на постапката за експлоатација на минерални суровини со
техниките и супстанциите што ќе се применат, податоци за депонирана
финансиска гаранција во случај на штетни ефекти по животната средина,
должностите на носителот на концесијата во поглед на санацијата и
рекултивацијата на земјиштето што е деградирано од рудничките активности
и други услови определени со тендерската документација и поднесената
понуда. И покрај дефинираната содржина, одлуките за доделување на
концесија за експлоатација на минералните суровини не содржат податоци за
видот на постапката со техниките и супстанциите што ќе се применат,
податоци за депонирана финансиска гаранција во случај на штетни ефекти
како и должности на носителот на концесијата во поглед на санација и
рекултивација на земјиштето.
Донесувањето на одлуки за избор на најповолен понудувач за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за
експлоатација на минерални суровини во кои не се содржани законски
предвидените елементи не обезбедуваат целосни и прецизни информации на
избраните најповолни понудувачи и останатите заинтересирани страни.
2.1.3 Начинот, роковите и елементите на договорите за доделување на концесии за
минерални суровини се дефинирани со ЗЈПП, ЗМС и Уредбата за содржината на
договорите за воспоставување на ЈПП и договорот за концесија на добра од општ
интерес29. Во име на концедентот, договорот за концесија за детални геолошки
истражувања и експлоатација на минерални суровини го склучува министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на минералните суровини (МЕ) во рок од 15 дена, сметано од денот на
влегување во сила на одлуката за доделување на концесијата30.
Договорите за доделување на концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и експлоатација на минерални суровини се склучувани по истекот на
законски предвидениот рок. Во договорите за експлоатација на минерални
суровини не е вклучена обврска за финансиска гаранција во случај на штетни
влијанија, доставување на геодетски елаборат од извршеното геолошко снимање,
ниту обврска за известување за експлоатирани количини на минерални суровини.

28

29
30

Член 45 став 2 од Закон за минерални суровини

Член 40 од Закон за концесии и ЈПП, член 17 и член 46 од Закон за минерални суровини
Член 17 и член 46 став 2 од Закон за минерални суровини
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ
„ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ И НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ“
Непочитувањето на роковите за склучување на договорите за концесии за
минерални суровини доведува до пролонгирање на постапките и одложување на
предвидените активности од страна на концесионерот, а склучувањето на договори
во кои не се прецизирани законски дефинираните обврски на концесионерот не
обезбедуваат правна заштита, во случај на нивно непочитување.
2.1.4 Со постојните законски одредби, концесионерот во рок од 15 дена пред отпочнување
со експлоатацијата е должен да достави финансиска гаранција која би била
доволна за покривање на трошоците за елиминирање на штетните ефекти по
животната средина до МЕ, ДИТИ и ДИЖС31. Пресметката на финансиската
гаранција се врши врз основа на веројатното влијание на инсталацијата врз
животната средина, земајќи ги во предвид: категоријата на инсталацијата,
карактеристиките на отпадот и идната употреба на рекултивираното земјиште и
проценката по однос на потребните средства за рекулативација на земјиштето која
ќе ја извршат независни правни или физички лица запишани во Централниот
регистар, со овластување за изработка на рударски проекти.
Висината на финансиската гаранција се приспособува периодично, согласно со
работите за рекултивација на земјиштето, кои треба да се извршат на земјиштето
зафатено од инсталацијата, опишано во Планот за управување со отпадот од
минералните суровини32. Содржината на планот за управување со отпад не е
утврдена со подзаконски акт33, поради што плановите за управување со отпад кои
се доставуваат од страна на концесионерите при поднесување на барање за
добивање на дозвола за експлоатација не се унифицирани во однос на податоците
кои ги содржат.
Од друга страна, концесионерите кои добиле одобренија за експлоатација пред
донесување на Законот за минерални суровини во 2012 година, се должни во рок од
две години по стапување во сила на законот, до МЕ да достават план за управување
со отпад од минерални суровини и финансиската гаранција за надомест на штетни
влијанија, во спротивно Владата еднострано ќе ги раскине договорите за
концесија34.
До моментот на вршење на ревизијата ниту еден концесионер кој има склучено
договор за експлоатација на минерални суровини нема доставено финансиска
гаранција за елиминирање на штетните ефекти по животната средина, ниту се
раскинати договорите за концесии за експлоатација на минерални суровини

31

Член 37 и член 96 од Закон за минерални суровини
Член 96 од Закон за минерални суровини
33
Член 87 од Закон за минерални суровини
34
Член 136 од Закон за минерални суровини
32
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ
„ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ И НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ“
поради недоставување на финансиска гаранција во рок од две години по стапување
во сила на Законот за минерални суровини35.
Недонесувањето на акт со кој ќе се уреди формата и содржината на плановите за
управување со отпад, односно отсуството на финансиска гаранција од страна на
концесионерите, не обезбедува надоместување на евентуално настанатите штетни
последици врз животната средина.
2.1.5 Со законските одредби се дефинирани условите и начините со кои Владата на
предлог на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на минералните суровини, донесува одлука за едностран раскин на
договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини36:
Во однос на мерките/активностите што ги преземаат надлежните органи за
еднострано раскинување на договорите за концесија за експлоатација на
минералните суровини во случаите кога концесионерот не ги платил концесиските
надоместоци за доделената концесија на начин и под услови утврдени со
законските прописи и концесионерот не извршил геодетско снимање и не изготвил
геодетски елаборат со пресметка на откопаните количини на минерални суровини
или пак геодетскиот елаборат не го доставил до органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини во текот на
две години последователно, ревизијата ги утврди следниве состојби:
 За ненавремено платените концесиски надоместоци за користење на простор,
органот на државната управа за вршење на работите од областа на
минералните суровини, до концесионерите доставува електронски опомени за
подмирување на долговите во законски утврдениот рок од 45 дена. По
изминување на рокот, МЕ повторно доставува и писмена опомена со рок за
подмирување на долговите од 15 дена, иако законски не е предвидена ваква
мерка и на тој начин се пролонгира периодот за наплата на ненаплатените
концесиски надоместоци за простор и започнувањето на постапката за
еднострано раскинување на договорите.
Во период од 2016 - 2020 година, од вкупно 54 договори за експлоатација на
минерални суровини за кои не е платен концесиски надоместок за простор, 10
договори се навремено раскинати, 18 ненавремено раскинати, за 4 се донесени
одлуки за престанок на важење на концесија, а за 22 договори не се преземени
соодветни мерки за еднострано раскинување.
 Со извршената анализа на податоците од интерната евиденција која ја водат МЕ
и ДИТИ во однос на достава на геодетските елаборати, ревизијата констатира
35
36

Законот за минерални суровини во („Сл. Весник на РМ“ бр.136/12, стапува во сила на 13 ноември 2012 година
Член 51 од Закон за минерални суровини
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дека голем дел од концесионерите кои вршат експлоатација на минерални
суровини во периодот 2016-201937 година не ја почитувале законската обврска за
доставување на геодетски елаборат со пресметка на откопаните количини на
минерална суровина.
Бројот на концесионери кои не доставиле геодетски елаборати до МЕ и ДИТИ,
по години е прикажан со графиконот што следи:
Графикон бр.3
150

Недоставени геодетски елаборати
114

100

79

81

65

80
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50
0
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МЕ

И покрај ваквата состојба, МЕ и ДИТИ во периодот предмет на ревизија, немаат
преземено мерки и активности за покренување постапка за изрекување на
прекршочни глоби ниту за еднострано раскинување на договорот за концесија,
согласно законските одредби. Недоставувањето на геодетските елаборати од
страна на концесионерите и не преземените активности/мерки на надлежните
органи имаат влијание врз функционирање на контролниот механизам за проверка
на точноста на пресметаните и уплатени концесиски надоместоци.
По доставување на Нацрт извештајот од извршената ревизија, од страна на
министерството доставени се барања до УЈП и ДИТИ со бр.24-2530/1 од 27.05.2021
година, за вршење на вонреден инспекциски надзор на концесионерите кои немаат
платено концесиски надоместоци за простор.
3. Наплата на концесиски надоместоци
Наплатата на концесиските надоместоци за минералните суровини, односно обврската
за плаќање, висината и начинот на плаќање, како и надзорот и контрола над плаќањето
се уредени со Законот за минерални суровини и Тарифникот за утврдување на висината
на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини38.

37На
38

ревизијата не и беа доставени податоци за 2020 година
Сл.весник на РСМ бр.65/2014, 157/2014 и 30/2015
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Концесионерите кои имаат склучено договор за вршење на детални геолошки
истражувања плаќаат еднократен надоместок за користење на просторот, а во зависност
од видот на минералната суровина определен во концесијата односно дозволата за
вршење на детални геолошки истражувања.
Концесионерите кои имаат склучено договори за експлоатација на минерални суровини,
обврзани се да плаќаат два вида на концесиски надоместоци и тоа:
 годишен надоместок за користење на просторот доделен со концесијата за
експлоатација кој се плаќа за секоја година одделно, а најдоцна до 31 декември во
тековната и
 надоместок за експлоатирана количина на минерална суровина, предмет на
концесијата, кој се плаќа на секои три месеци за продадените количини на
минералните суровини од страна на концесионерот.
За вршење на експлоатација на минерални суровини во периодот 2016 - 2020 година,
наплатени се вкупно 2.448.089 илјади денари концесиски надоместок од кои: 264.247
илјади денари по основ на надоместок за користење на простор и 2.183.842 илјади
денари по основ на надоместок за експлоатирана количина на минерална суровина. Од
нив, (со задоцнување од 15 дена до 2 години) се наплатени 695.202 илјади денари,
односно 83.487 илјади денари за простор и 611.715 илјади за експлоатирана количина, за
кои не е пресметана законска казнена камата согласно Законот за облигациони
односи39
Со извршената анализа и обработка на податоците за предметниот период и теренски
увид на избран примерок на концесионери, утврдени се 32.562 илјади денари помалку
платен надоместок за експлоатирана минерална суровина од кои: 13.582 илјади денари
по основ на простор (11.940 илјади денари ненаплатени надоместоци и 1.642 илјади
денари помалку платени надоместоци за договори склучени во текот на годината) и
18.980 илјади денари по основ на експлоатирана минерална суровина). Од извршеното
аерофотограметриско снимање на предметните опфати, кај тројца од четворица
концесионери констатирано е дека вршат ископ на минерална суровина надвор од
дозволата за експлоатација што ја поседуваат на вкупен простор од 25.546 м2.
Ревизијата смета за потребно да истакне дека, по доставените барања за податоци од
страна на ревизијата до концесионерите, извршената проверка и укажувања,
дополнително се уплатени 9.672 илјади денари, од кој 549 илјади денари за користење на
просторот и 9.123 илјади денари за експлоатираната минерална суровина (извршена е
споредба на аналитичките картици добиени на почеток на ревизија со картиците од
25.03.2021 година, а кои се однесуваат на наплата на надоместокот за периодот 2016 – 2019
година.

39

Член 75 од ЗМС и член 266 -266 в од Закон за облигациони односи
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Систем за наплата на концесиските надоместоци
3.1.1. Системот за наплата на концесиските надоместоци функционира без донесени
пишани процедури за начинот на администрирање, наплата и контрола на
надоместоците за доделените концесии за експлоатација на минералните
суровини, со што не се поставени основите за стабилно финансиско управување и
контрола на истите.
Концесионерите кои вршат експлоатација на минерални суровини се обврзани
еднаш годишно да извршат геодетско снимање и да изготват геодетски елаборат со
прецизно дефинирани количини на експлоатирани минерални суровини, и еднаш
годишно во периодот од 1 до 31 јануари во тековната година за претходната година
до МЕ да достават податоци и пресметка за експлоатираните количини на
минерални суровини во тековната година. Со постојното законско решение,
концесионерите немаат обврска да доставуваат пресметки на квартално ниво за
продадените количини ниту документација како потврда за веродостојноста на
пресметките врз основ на кои е извршена уплатата на надоместоците. Исто така, не
е регулирано прашањето за концесионерите кои експлоатираат, а не вршат промет
со минералните суровини, односно истите ги користат за сопствени потреби, ниту
по кој вид на минерална суровина ќе се плаќа концесискиот надоместок за простор,
при доделување на концесија за експлоатација на друг вид на минерални суровини
на ист концесиски простор.
Не соодветно воспоставениот систем за наплата на концесиските надоместоци не
обезбедува услови за целосен мониторинг врз пресметката и наплатата на
концесиските надоместоци за експлоатација на минерални суровини, што има
влијание врз планирање на приходите на Буџетот на РСМ и буџетите на единиците
на локалната самоуправа.
3.1.2. Во Секторот за минерални суровини - одделение за експлоатација, анализа на
минерални суровини и заштита на животната средина се води евиденција (Excel
табели) за наплата на концесиските надоместоци, по основ на простор и
експлоатирана количина на минерална суровина.
Евиденцијата не содржи ажурирани податоци за концесионерите и податоци за:
активни субјекти, субјекти кои се под стечајна постапка, субјекти кои се уште не се
во можност да започнат со предвидените активности, концесионери кои времено
или трајно го прекинале изведувањето на рударските работи и периодот на
временото прекинување.
Евиденцијата за годишниот надоместок за користење на простор доделен со
концесијата за експлоатација на минералните суровини дава можност да се утврди
износот на уплатени и неплатени надоместоци по овој основ.
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Евиденцијата за концесиски надоместок по основ на експлоатирана количина на
минерална суровина се води само врз основа на извршените уплати од страна на
концесионерот, додека количината на продадените минерални суровини
претставува изведена вредност од уплатениот надоместок и цената утврдена со
Тарифникот по која се пресметува надоместок.
Воспоставениот начин на евиденција не дава уверување за тоа дали пресметката на
надоместокот е точна во однос на продадените количини, дали концесионерите кои
немаат платено надоместок оствариле продажба во предметниот период, ниту дали
концесионерите кои немаат платено надоместок имаат евидентирано обврска за
плаќање во нивните деловни книги, поради што ревизијата не беше во можност да
го утврди вкупниот долг на концесионерите по овој основ. Недостатокот на горе
наведените информации и податоци претставува ограничување во извршувањето
надзор и контрола над целосноста на приходите од концесиските надоместоци за
минерални суровини.

Концесиски надоместоци
Концесиски надоместоци за користење на простор
3.1.3. Од електронската евиденција на МЕ и споредбените анализи за период 2016 - 2020
година, утврдивме дека вкупниот концесискиот надоместок за користење на
простор изнесува 277.829 илјади денари, од кои наплатени се 264.247 илјади денари
или 95,1%.
Вкупниот долг на концесионерите за концесиски надомест за простор за период од
5 години изнесува 13.582 илјади денари (за 2016 година не се наплатени 3.159 илјади
денари или 5,2% од надоместокот кој требал да биде наплатен, за 2017 година не се
наплатени 844 илјади денари односно 1,5%, за 2018 година 1.711 илјади денари
односно 3,1%, за 2019 година 6.564 илјади денари односно 11,7% и за 2020 година
ненаплатени се 1.304 илјади денари или 2,6%).
За истиот период, ненавремено, со задоцнување наплатени се 83.487 илјади денари
или 31,6%, (за 2016 година 47,2% односно 27.040 илјади денари се платени со
задоцнување, за 2017 година 43,8% односно 24.219 илјади денари, за 2018 година 3,0%
односно 1.607 илјади денари, за 2019 година 40,7% односно 20.123 илјади денари и за
2020 година ненавремено наплатени се 21,9%, односно 10.498 илјади денари.
Годишниот надоместок за користење на просторот доделен со концесијата за
експлоатација на минералните суровини, концесионерот е должен да го плаќа за
секоја година поодделно, а најдоцна до 31 декември во тековната година.
Концесионерите кои склучиле договор за концесија во текот на годината,
надоместокот за простор го плаќаат за месеците од моментот на склучување на
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договорот до истекот на годината, поради што по овој основ за периодот 2016 - 2020
година, помалку се наплатени 1.642 илјади денари и тоа: за 2016 година наплатени
се 569 илјади денари помалку од потребните, за 2018 година 764 илјади денари, за
2019 година 287 илјади денари и за 2020 година 22 илјади денари.
Податоците за наплатени и ненаплатени надоместоци за користење на простор,
степенот и трендот на движење на нивната наплата по години, за периодот 2016 2020 се прикажани во Табела бр. 1 и Графикон бр. 4 кои следат во продолжение.

Табела бр.1 – Надоместоци за користење на простор за период од 2016 – 2020 год.
(000) ден.
Концесиски надоместок за простор

2016

2017

Пресметан концесиски надоместок

60.410

56.143

56.025

56.012

Наплатени надоместоци

57.251

55.299

54.314

Ненавремено наплатени надоместоци

27.040

24.219

1.607

2018

2019

2020

Вкупно

49.239

277.829

49.448

47.935

264.247

20.123

10.498

83.487

Ненаплатени надоместоци

3.159

844

1.711

6.564

1.304

13.582

Процент на ненавремено наплатени приходи

47,2%

43,8%

3,0%

40,7%

21,9%

31,6%

5,2%

1,5%

3,1%

11,7%

2,6%

4,9%

Процент на ненаплатени приходи

Графикон бр.4
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МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ И НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ“
Концесиски
суровини

надоместоци

за

експлоатираната

количина

на

минерални

Плаќањето на концесиските надоместоци за експлоатираната количина на
минерални суровини се врши на секои три месеци за продадените количини на
минералните суровини од страна на концесионерот, односно концесионерите се
должни плаќањето на овие надоместоци да го извршат најдоцна до 15-ти во месецот
кој што следи, а по истекот на трите месеци кои служат како основа за пресметка.
Со извршената обработка и анализа на добиени податоци и поткрепувачката
документација ги констатиравме следниве состојби:
3.1.4. Вкупните приходи по основ на надомест за експлоатација на минерални суровини
за период 2016 - 2020 година изнесува 2.183.842 илјади денари (за 2016 година
наплатени се 382.018 илјади денари, за 2017 година 466.789 илјади денари, за 2018
година 469.998 илјади денари, за 2019 година 449.913 илјади денари и за 2020 година
415.124 илјади денари). Анализата по години, покажува дека од 2017 година
приходите забележуваат постојан тренд на намалување. За споредба, бројот на
концесии во 2017 и 2020 година иако е идентичен, приходите по основ на
концесиски надоместоци за експлоатација на минерални суровини, во 2020 година
е намален за 51.665 илјади денари во однос на 2017 година.
Трендот на движење на наплатените надоместоци за експлоатација на минерални
суровини и бројот на концесии по години се прикажани во Графиконот бр.5 кој
следи во продолжение.
Графикон бр.5
(000) ден.
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Доколку концесионерот задоцни со плаќање на концесискиот надоместок, покрај
главнината, му се пресметува и законска казнена камата, согласно Законот за
облигациони односи.
За периодот 2016 - 2020 година, по основ на надомест за експлоатација на
минерални суровини ненавремено, со задоцнување наплатени се 611.715 илјади
денари или 28%, (за 2016 година 11,5% односно 43.928 илјади денари се платени со
задоцнување, за 2017 година 12,8% односно 59.620 илјади денари, за 2018 година 26,5%
односно 124.643 илјади денари, за 2019 година 36,2% односно 162.643 илјади денари и
за 2020 година 53,2% односно 220.881 илјада денари).
Министерството по овој основ за периодот 2016 - 2020 година нема пресметано
законска казнена камата ниту на еден концесионер.
Податоците за наплатените надоместоци за експлоатирана минерална суровина по
квартали за период 2016 - 2020 година се прикажани во Прилог бр.3 кон овој
Извештај и Графиконот бр.6 што следи.
Графикон бр.6
(000) ден.
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3.1.5. По издавањето на дозволата за експлоатација, концесионерот е должен да отпочне
со експлоатација на минералните суровини во рок од:
- три години за енергетски и металични минерални суровини;
- две години за техногени минерални суровини, неметалични минерални
суровини, архитектонско-украсен камен, минерални, термоминерални,
термални води и минерални води и гас СО2 и
- шест месеци за песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на
површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации) и собирен кварц.
Од електронската евиденција на МЕ и споредбените анализи за период 2016 - 2020
година, во однос на наплатата на концесиските надоместоци за експлоатирана
количина на минерални суровини утврдивме дека одредени концесионери кои
имаат добиено дозвола за експлоатација на минерални суровини и кај кои е истечен
рокот за отпочнување со експлоатација по добивањето на дозволата, немаат
извршено плаќања на надоместок за експлоатирана количина и тоа: 24
концесионери во 2016 година, 18 во 2017 година, 28 во 2018 година, 27 во 2019 година
и 41 во 2020 година. Дел од нив немаат платено надоместоци, односно прикажано
продажба на минералната суровина повеќе од една година, а дел од нив иако
немаат платено концесиски надоместок за експлоатација на минерални суровини
имаат доставено геодетски елаборати со пресметани количини за ископ и тоа: 8
концесионери во 2019 година, 6 во 2018, и по три концесионери во 2017 и 2016 година.
И покрај ваквата состојба утврдена од евиденција на МЕ, за овие концесионери не е
поднесено барање за вонреден надзор до ДИТИ и УЈП за утврдување на фактичката
состојба во однос на експлоатацијата и не наплатените надоместоци, како основ за
преземање на мерки за евентуално раскинување на договорите од страна на
концедентот.
3.1.6. Во насока на потврдување на податоците за пресметани и платени концесиски
надоместоци за период 2016 - 2020 година, ревизијата изврши теренска проверка кај
11 концесионери, и достави прашалници до 40 концесионери. Врз база на добиените
одговори и доставената документација, извршивме анализа и обработка на
податоците, симулација/повторна пресметка на концесиските надоместоци кај 36
концесионери (Прилог 4).
Со повторна пресметка, а врз основа на податоците за продадените количини на
минерални суровини, вклучително и оние кои се користат за сопствено
производство и цените утврдени со тарифникот, концесионерите имале обврска да
платат 63.862 илјади денари по основ на концесиски надоместок за експлоатација
на минерална суровина. Според евиденцијата од МЕ наплатени се 50.409 илјади
денари, односно 13.453 илјади денари, или 21% помалку од пресметаните. Дел од
концесионери немаат пресметано и платено надоместок за експлоатираната
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минерална суровина која ја користат за сопствено производство во износ од 154
илјади денари.
3.1.7. За проверка на количините на земјените маси за 4 концесии за експлоатација на
минерална суровина (варовник) од страна на експерт/геодет беше извршен увид и
премерување на лице место, односно извршено аерофотограметриско снимање на
предметните опфати како и премерување на повеќе контролни теренски точки
(CGP). По теренските снимања, извршена е обработка на теренските податоци во
професионален софтвер за обработка на аерофотограметриски податоци, 3D
Survey и споредба со податоците од геодетските елаборати доставени од
концесионерот. Со споредбената анализа констатирани се разлики во однос на
прикажаните количини експлоатирана/продадена количина на минерални
суровини и пресметките за концесиски надоместок, што се ефектуира во 1.401
илјада денари помалку платен надоместок за експлоатирана минерална суровина.
Вкупниот простор на кој тројца концесионери вршат ископ на минерална суровина
надвор од дозволата за експлоатација што ја поседуваат, изнесува 25.546 м2. (Прилог
бр. 5 - Прегледи на скици на каменоломи од геодетско снимање).
Локалитет ц.Ласкарце, Желино
Врз основа на податоците од снимањето изработени се попречни профили на
теренот каде е прикажана состојбата од двете мерења и по споредбената анализа
утврдено е дека пресметаната количина на ископан материјал од 63.743 м3 за 2020
година не отстапува од количината во геодетскиот елаборат доставен од субјектот
(постојат мали разлики заради начинот на мерење и пресметување).
За 2020 година, концесионерот има платено надоместок во износ од 216 илјади
денари кој се однесува за 14.970 м3 продадена количина минерална суровина.
Според податоците, ископаната количина од 63.743 м3 е продадена, односно не е
евидентирана залиха, така што ревизијата изврши симулација – повторна
пресметка, при што утврди концесиски надоместок од 918 илјади денари, односно
помалку пресметан и платен надоместок за 702 илјади денари.
При увидот на лице место констатирано е дека надвор од дозволата за
експлоатација се врши ископ, на експлоатационото поле кое зафаќа површина од
13.000 м2, но поради недостиг на основни податоци експертите не беа во можност да
извршат пресметка на степенот на експлоатација.
Локалитет „Краста“ с.Мидита, Општина Гостивар
Врз основа на податоците од снимањето изработени се попречни профили на
теренот каде е прикажана состојбата од двете мерења и по споредбената анализа
утврдено е дека пресметаната количина на ископан материјал од 465 м3 за 2020
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година не отстапува од количината во геодетскиот елаборат доставен од субјектот
(постојат мали разлики заради начинот на мерење и пресметување како и периодот
на извршените мерења).
Ископот на минералната суровина се врши на простор од 6.750 м2 и истиот е надвор
од експлоатационото поле за кое концесионерот има дозвола.
Локалитет „Краста – с. Вруток
Врз основа на податоците од снимањето изработени се попречни профили на
теренот каде е прикажана состојбата од двете мерења и по споредбената анализа
утврдено е дека пресметаната количина на ископан материјал изнесува 20.620 м3 и
истата отстапува од количината во геодетскиот елаборат доставен од субјектот која
изнесува 16.703 м3.
За 2020 година, концесионерот има платено надоместок во износ од 64 илјади
денари кој се однесува за 4.476 м3 продадена количина минерална суровина. Според
податоците, ископаната количина од 20.620 м3 е продадена, односно не е
евидентирана залиха, така што ревизијата изврши симулација – повторна
пресметка, при што утврди концесиски надоместок од 297 илјади денари, односно
констатиран е помалку пресметан и платен надоместок за 232 илјади денари.
При увидот на лице место констатирано е дека експлоатацијата на минералната
суровина се врши во рамките на експлоатационото поле за кое концесионерот има
дозвола.
Локалитет „Огледалец“, Македонски Брод
Врз основа на податоците од снимањето изработени се попречни профили на
теренот каде е прикажана состојбата од двете мерења и по споредбената анализа
утврдено е дека пресметаната количина на ископан материјал изнесува 23.218 м3 и
истата се разликува од количината во геодетскиот елаборат доставен од субјектот,
каде е пресметана количина од 20.392 м3.
За 2020 година, концесионерот има платено надоместок во износ од 83 илјади
денари, кој се однесува за 5.796 м3 продадена количина минерална суровина. Според
податоците, ископаната количина од 23.218 м3 е продадена, односно не е
евидентирана залиха, така што ревизијата изврши симулација – повторна
пресметка, при што утврди концесиски надоместок од 334 илјади денари, односно
помалку пресметан и платен надоместок за 251 илјада денари.
При увидот на лице место констатирано е дека надвор од дозволата за
експлоатација се врши ископ, на експлоатационото поле кое зафаќа површина од
5.796 м2, но поради недостиг на основни податоци експертите не беа во можност да
извршат пресметка на степенот на експлоатација.
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По доставување на Нацрт извештајот од извршената ревизија, од страна на
министерството доставенo е барањe бр.24-2530/1 од 27.05.2021 година, до ДИТИ за
вршење на вонреден инспекциски надзор над овие концесионери.
3.1.8. Од страна на експертите, рударски инженери извршена е проверка за 4 концесии за
експлоатација на металични минерални суровини (олово, цинк, бакар, сребро), во
однос на утврдување на експлоатационото поле, основните и дополнителните
рударски проекти, методите за подземно откопување, изведувањето на рударските
работи, точноста на податоците евидентирани во рударската книга, процесот на
преработка на руда, производство на концентрат и негова продажба.
Од извршената експертиза кај 4 рудници кои експлоатираат металични минерални
суровини со подземна односно површинска експлоатација ги донесовме следниве
заклучоци:
 Концесионерите на овие рудници ги поседуваат потребните договори и
дозволи за: истражување, експлоатација и преработка на минералните
суровини;
 Рационално ги експлоатираат рудните наоѓалишта и ги остваруваат
проектираните техничко - економски параметри на откопувањето како и
технолошките параметри при преработката на минералните суровини, освен
кај еден рудник каде што е забележано многу мало флотациско
искористување на цинк метал кое изнесувало:
- за 2018 год.: Ifzn = 57.44 %;
- за 2019 год.: Ifzn = 57.24 %;
- за 2020 год.: Ifzn = 60.60 %;
Слабото искористување е резултат на некој од следниве фактори: застарена
опрема во технолошкиот процес, зголемено осиромашување на рудата при
откопувањето или неможноста да се управува со процесот во тек. Утврдената
состојба треба да биде предмет на дискусија на инспекциските државни
органи, надлежни за рударството, односно не треба да се дозволува така мало
искористување бидејќи голем дел од цинкот (околу 20 до 25%) оди како истек
во хидројаловиштето како неискористен.
 Во поглед на плаќањето на надоместоците кон концедентот воочени се
различни пресметки на надоместоците, што значи дека не постои
унифицирана односно стандардизирана методологија за пресметка на
надоместоците која би била едноставна за проверка. Во постојните пресметки
можат да се утврдат следниве недостатоци:
- Еден од рудниците го прикажува и плаќа надоместокот за количеството на
сребро метал во оловниот и цинковиот концентрат, што не е случај кај
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другите два рудника, кои го прикажуваат и плаќаат надоместокот само за
количеството на сребро во оловниот концентрат но не и во цинковиот
концентрат (постои можност топилницата каде се топи суровината, да не го
плаќа среброто во цинковиот концентрат доколку е застапено помалку од
20 гр./т, бидејќи топилничкото искористување на среброто од цинковиот
концентрат е многу мало и изнесува околу 10%).
- Еден од рудниците во пресметките на надоместоците за 2018, 2019 и 2020
година не прикажал
2,713.042 kg сребро метал со што помалку
пресметал/платил 30,106.35 долари или 1.651 илјада денари по основ на
надоместок за експлоатирани количини на сребро метал.
- При пресметката на надоместоците од одредени концесионери користени
се мерни единици кои не се во согласност со меѓународниот систем на
мерни единици SI.
 При проверката на просторот каде се вршат експлоатациони работи, утврдено
е дека кај сите рудници експлоатацијата се врши во границите на просторот
доделен со договорите за концесија за експлоатација односно дозволите за
експлоатација од страна на државата.
Ревизијата има потреба да истакне дека експертите немаат земено примероци за
лабораториска анализа и немаат извршено лабораториски третман на примерокот
од минералната суровина за одредување на составот на минералошката појава, од
причина што во РСМ не постои независна акредитирана лабораторија за
испитување на концентрати од металични руди. Ова прашање според експертите
бара посериозен пристап од страна на државните органи, и на него треба да се гледа
преку систематско и долгорочно решавање.
По доставување на Нацрт извештајот од извршената ревизија, од страна на
министерството доставенo е барањe бр.24-2530/1 од 27.05.2021 година, до ДИТИ за
вршење на вонреден инспекциски надзор над овие концесионери.
3.1.9. УЈП како надлежна институција за надзор и контрола на наплатата на
концесиските надоместоци редовно доставува податоци до МЕ за наплата на
концесиските надоместоци за минерални суровини на секои три месеци, за секоја
уплатна сметка поединечно за надомест за детални геолошки истражувања и
надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основ на
простор и по основ на експлоатирана минерална суровина.
Контролите над плаќањето на надоместоците на концесионерите се спроведуваат
по барање на МЕ или по пријава, претставка доколку има основа за постапување. Во
периодот 2016 - 2020 година од страна на УЈП извршени се 26 контроли и во 18 од нив
констатирани се неправилности за неплатен/погрешно пресметан надоместок во
вкупен износ од 2.010 илјади денари.
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При контролите не се врши суштински надзор, односно не се врши проверка дали
платениот износ на концесиски надоместок соодветствува на експлоатираната
количина на минерална суровина предмет
на концесија, туку само дали
концесискиот надоместок е правилно пресметан и уплатен од страна на
концесионерот согласно склучениот договор за концесија.
Утврдената фактичка состојба од извршениот увид, инспекторот ја евидентира во
Записник од надворешна контрола, кој се доставува до субјектот, а по еден
примерок се доставува до Регионалниот даночен инспекторат и до Генералниот
даночен инспекторат. Генералниот даночен инспекторат го доставува до МЕ кое е
надлежно за понатамошно постапување, имајќи во предвид што договорот за
концесија претставува облигационен однос на државен орган (МЕ) и приватно
правно лице, за кое е потребна согласност од двете страни и од истиот
произлегуваат права и обврски од двете страни. Неплаќањето, ненавременото
плаќање, раскинувањето на договор во случај на неплаќање се уредени во договорот
за концесија, така што постапката на контрола од страна на УЈП завршува со
изготвување на записник од надворешна контрола.
Погоре наведеното упатува на заклучок дека е потребна анализа и оценка дали
спроведувањето на оваа надлежност на УЈП е во функција на исполнување на целта
на законодавецот, од една страна наспроти оптоварувањето на Управата со
„неданочна“ надлежност од друга страна. Имено, законското решение создава
проблеми во негово спроведување, со оглед на тоа што МЕ ги склучува договорите
за концесија, а контролата на плаќањето на истите има обврска да ја спроведува
Управата. Од друга страна, обврската за доставување на опомени за неплатени
концесиски надомест како и натамошната постапка за еднострано раскинување на
договорот претставува обврска на МЕ.
Ревизијата смета за потребно да извести дека согласно препораките од
Меѓународниот монетарен фонд во извештаите „Поттикнување на реформата на
управувањето со приходите, со цел унапредување на даночната усогласеност“ од мај
2019 година и „Реформа во управувањето со јавните приходи – напредок и следни
чекори“ од мај 2018 година, потребни се дополнителни анализи на сите преостанати
неданочни функции на УЈП, за да се утврди дали со нив би можеле да управуваат
други институции, односно процесот на отстранување на неданочните задачи од
надлежност на УЈП треба да продолжи и понатаму, со цел распределба на ресурсите
во најважните даночни функции.
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4. Надзор и контрола над експлоатацијата на минералните суровини
4.1

Систем за надзор и контрола над работењето на концесионерите

4.1.1. Инспекцискиот надзор над спроведувањето на одредбите од Законот за минерални
суровини го врши Државниот инспекторат за техничка инспекција преку државни
геолошки инспектори, државни рударски инспектори, државни инспектори за
електрика во рударството и други инспекциски органи40 согласно со овластувањата
утврдени со Законот за минерални суровини, Законот за техничка инспекција,
Законот за инспекциски надзор и други закони.
За реализација на инспекцискиот надзор во рамки на Државниот инспекторат за
техничка инспекција формирана е посебна организациона единица - сектор за
инспекциски надзор над експлоатација на минерални суровини и геолошки
истражувања со четири одделенија и тоа:
- одделение за вршење на инспекциски надзор над експлоатацијата на
минералните суровини и геолошките истражувања;
- одделение за инспекциски надзор над експлоатација на минерални суровини
и геолошки истражувања за регион Штип со градовите: Берово, Валандово,
Виница, Гевгелија, Делчево, Кочани, Пробиштип, Радовиш, Свети Николе и
Струмица;
- одделение за инспекциски надзор над експлоатација на минерални суровини
и геолошки истражувања за регион Тетово со градовите: Гостивар, Дебар,
Кичево, Македонски Брод, Охрид и Струга и
- одделение за вршење на инспекциски надзор на рударска техничка опрема.
Со Правилникот за систематизација на работни места41, во секторот за
инспекциски надзор над експлоатацијата на минералните суровини и геолошки
истражувања предвидени се вкупно 19 работни места, од кои 13 работни места за
инспектори и 6 за останати административни службеници. Од вкупно
предвидените работни места со состојба 31.12.2020 година пополнети се 14 работни
места42 и тоа: 11 инспектори43 и 3 административни службеници.

40

Член 100, став 2 од Законот за минерални суровини
бр.01-285/1 од 07.02.2020 година
42
две работни места се пополнети во текот на ревизија на 15.12.2020 година;
43
раководител на сектор, раководител на одделение за вршење на инспекциски надзор над експлоатација
на минералните суровини и геолошките истражувања, 5 рударски инспектори, 2 геолошки инспектори, 2
инспектори за опрема, производи и постројки наменети за користење при експлоатација на минерални
суровини
41
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Табела бр.2 Екипираност на Секторот за инспекциски надзор над експлоатацијата на
минералните суровини и геолошки истражувања за период 2016 – 2020
вкупно
планирани
работни
места

планирани
работни
места инспектори

пополнети
работни
местаинспектори

планирани
работни места административни
службеници

пополнети работни
места административни
службеници

2016

20

10

1

0

21

10

2017

20

12

2

2

22

14

2

23

10
10
14

година

2018

19

8

4

2019

17

8

4

2

21

2020

13

11

6

3

19

вкупно
пополнети
работни
места

Со извршената анализа на работните цели, задачи и обврски на вработените од
Секторот, ревизијата утврди дека инспекторите освен работните обврски за
работното место на кое се распоредени, извршуваат и други работни задачи,
односно не е извршено разграничување при вршење на надзорот над деталните
геолошки истражувања, над експлоатацијата на минералните суровини и над
рударско техничката опрема.
Со Законот за техничка инспекција е регулирано дека инспектор може да биде лице
кое има висока стручна подготовка од областа на машинството, електротехниката,
хемиското инженерство, физиката, технологијата, рударството, геологијата,
правото и економијата. Во секторот за инспекциски надзор над експлоатацијата на
минералните суровини и геолошки истражувања во однос на видот на
образованието до денот на ревизијата вработени се четворица инспектори со
рударски факултет, еден инспектор со геолошки факултет, двајца инспектори со
технолошко металуршки факултет, двајца дипломирани економисти и по еден
дипломиран машински инженер и дипломиран правник.
Имајќи ја во предвид обемната законска регулатива од областа на минералните
суровини и обврските кои произлегуваат од неа, утврдивме состојби кои упатуваат
на заклучок дека секторот располага со доволен административен капацитет за
ефикасно извршување на законските надлежности и остварување на планираните
цели, меѓутоа несоодветното образование на инспекторите и не поседувањето на
потребно знаење и искуство од соодветната техничка област може да влијае на
квалитетот, стручноста и компетентноста во вршењето на инспекцискиот надзор.
4.1.2. Поаѓајќи од Одлуките за утврдување на стратешките приоритети на Владата на
РСМ во периодот 2014 - 2020 со посебен акцент на продолжување на борбата против
криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на правото, како и
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стратешките планови на ДИТИ44, директорот на ДИТИ носи годишна
програма/план45 за работа на инспекторатот, со која се врши инспекциски надзор
над примената на законите и техничките прописи при користење на техничката
опрема и над примената на законите и другите прописи при вршењето на
геолошките истражувања и експлоатацијата на минералните суровини.
Врз основ на годишните програми за работа за периодот 2016 - 2020 година се
изработуваат квартални планови за работа на секој инспектор, со број на планирани
надзори за три месеци и степен на сложеност на секој надзор, кои збирно се
доставуваат на разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред
почетокот на следниот квартал. Кварталните планови претставуваат основа за
подготвување на месечен план за работа, кој содржи распоред на надзори по датум
и субјекти на надзор.
Со новиот Закон за инспекциски надзор од 2019 година заради зголемување на
транспарентноста во работењето на инспекторатите предвидена е обврска
Годишниот план за работа да се објавува на веб страната на инспекциските служби.
ДИТИ нема постапено по оваа законска обврска односно Годишниот план за 2020
година не е објавен на официјалната веб страна на инспекторатот.
Иако во годишните програми за работа на ДИТИ предвидено е вршење на надзор
над изведувањето на деталните геолошки работи односно изведувањето на
рударските работи и експлоатацијата на минералните суровини кај секој
концесионер одделно, оваа обврска не е исполнета во целост. Изборот на субјекти,
предмет на инспекциски надзор за периодот 2016 - 2020 година се врши без
дефинирани критериуми со кои треба да се обезбеди објективност, а во насока на
постигнување на максималните ефекти во спречување на неправилностите и
минимизирање на штетите.
Во 2020 година, донесена е Методологија за проценка на ризик при планирање на
инспекциски надзори46, врз основа на која е изработен годишниот план за 2021
година. Со методологијата се идентификувани сите релевантни ризици кај
субјектите предмет на надзор, мерење на ризиците и нивна градација,
приоретизација и контрола. Идентификацијата и мерењето на ризиците е извршена
преку прибирање на релевантни податоци, нивно систематизирање, обработка и
анализа, а градацијата на ризиците е основен критериум при планирање на
надзорот.

44

Стратешки план на ДИТИ за периодот 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019 и 2018-2020
Член 33 од Закон за инспекциски надзор
46
бр.07-1153/1 од 15.10.2020 година
45
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4.2

Надзор и контрола над работењето на концесионерите

4.2.1 Државниот рударски инспектор има законска обврска да врши непосреден
инспекциски надзор над примената на законите, подзаконските акти и другите
општи акти, како и над примената на пропишаните стандарди и технички
нормативи за вршење на работите при изведба на рударски работи, експлоатација
и преработка на минерални суровини. Секторот за надзор над експлоатацијата на
минералните суровини и деталните геолошки истражувања во рамките на своите
надлежности врши редовни инспекциски надзори, вонредни и контролни
инспекциски надзори.
Редовните инспекциски надзори се однапред предвидени во годишната програма
за работа, вонредните се одвиваат по барање на заинтересирани лица, претставки,
пријави, најчесто по барање на МВР и Министерството за економија, а контролните
надзори се вршат заради отстранување на забелешките од претходен инспекциски
надзор.
Со анализа на податоците од годишните извештаи за работењето на секторот за
инспекциски надзор над експлоатацијата на минералните суровини и геолошки
истражувања ревизијата утврди дека во периодот 2016 - 2020 година извршени се
вкупно: 456 надзори во 2016 година, 362 надзори во 2017 година, 406 надзори во 2018
година, 355 надзори во 2019 година и 257 надзори во 2020 година.
Во периодот 2016 - 2020 година, годишните програми за работа не се реализирани
во целост, при што кај дел од концесионерите е вршен повеќекратен и редовен и
вонреден инспекциски надзор, а кај дел од концесионерите воопшто не е извршен
надзор. Од друга страна, постапувано е по добиените претставки и барања за
вршење на вонреден надзор, кои за 2016 година изнесуваат 15%, во однос на
планираните годишни контроли, 16% во 2017 година, 22% во 2018 година, 17% во 2019
година и 11% во 2020 година. (Графикон бр.7).
Не целосното реализирање на годишните програми за работа, односно не
спроведените контроли создаваат ризик од незаконско работење на
концесионерите, не уверување за реалноста на прикажаните количини на
експлоатирана/продадена минерална суровини, што влијае на висината
приходите од надоместокот за експлоатирана количина.
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Графикон бр. 7
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Видовите на инспекциски надзор се важен показател за усогласеноста со
барањата за спроведување на законодавството од страна на концесионери.
Основата за ефикасен инспекциски надзор се однапред планираните надзори,
односно редовни надзори, наспроти вонредните надзори кои вообичаено се
спроведуваат по одредена жалба или претставка, а контролните надзори се важен
показател за успешноста во надминување на неправилностите утврдени по
претходен редовен или вонреден надзор.
Со анализа на видот на извршените надзори утврдивме дека во 2016 година
спроведени се 386 редовни надзори, 57 вонредни надзори и 13 контролни надзори,
во 2017 година 282 редовни надзори, 55 вонредни надзори 25 контролни надзори,
во 2018 година 321 редовен надзор, 78 вонредни надзори и 7 контролни надзори, во
2019 година 275 редовни надзори, 60 вонредни надзори и 20 контролни надзори и
во 2020 година 207 редовни надзори, 38 вонредни надзори и 12 контролни надзори.
Структурата на инспекцискиот надзор по видови е прикажана во Графикон бр. 8.
Графикон бр. 8
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Со извршената споредба на издадени Решенија за отстранување на неправилности
и спроведените контролни надзори со кои треба да се утврди дали субјектот
постапил по инспекцискиот акт, ревизијата утврди дека во периодот 20162020, издадени се вкупно 126 решенија за отстранување на неправилности, а
спроведени се само 84 контролни надзори. Не е извршен контролен надзор по 42
решенија, на начин утврден со Законот за инспекциски надзор47, што има за
ефект непостапување на инспекторатот согласно своите надлежности и
неотстранување на утврдените неправилности од страна на концесионерите.
4.2.2 Во однос на веродостојно прикажување на содржината на металични и техногени
минерални суровини во концентратите од кои се добиваат, државните рударски
инспектори имаат обврска најмалку три пати годишно да вршат контрола на
содржината на металични и техногени минерални суровини во концентратите од
кои се добиваат48. При земањето на примерок инспекторот е должен во исти
услови и во исто време да земе најмногу три примероци во количина потребна за
испитување (за прва анализа, за втора анализа по барање на субјектот на
инспекцискиот надзор и за супер анализа), да го достави без одлагање примерокот
за првата анализа до акредитирана институција за вештачење, а вториот и третиот
примерок да ги чува во соодветни услови49.
Согласно податоците од Институтот за акредитација на РСМ, на територијата
целата држава само две лаборатории се акредитирани за испитување
содржината на металичните минерални суровини и тоа: лабораторијата
рудникот САСА ДООЕЛ Македонска Каменица, акредитирана за тестирање
олово цинкова руда и лабораторијата на ДПТУ Бучим ДОО акредитирана
тестирање на руди , вода и вар.

на
на
на
на
за

За да се направат анализи на содржината на металичните минерални суровини и да
се исполни законската надлежност за вршење контрола на содржината на
металични и техногени минерални суровини во концентратите од кои се добиваат,
потребно е ДИТИ анализата да ја врши во акредитираните лаборатории во
странство имајќи во предвид дека во РСМ не постои независна акредитирана
лабораторија. Заради необезбедени финансиски средства за анализи на примероци
во независна акредитирана лабораторија, ДИТИ во периодот 2016 - 2020 нема
извршено проверка на содржината на металични и техногени минерални суровини
во концентратите од кои се добиваат, а како веродостојни се земаат податоците од
рудниците, односно од сопствените лаборатории за испитување на содржината на

47

Член 76, Закон за инспекциски надзор
Член 107, Закон за минерални суровини
49
Член 87, Закон за инспекциски надзор
48
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концентратите, кои еднаш месечно ги доставуваат до Министерството за
економија.
Поради отсуство на независна акредитирана лабораторија, ДИТИ не е во можност
да изврши контрола на содржината на металичните минерални суровини во
концентратите што претставува ограничување во извршувањето надзорот и
контролата и неможност за потврда на прикажаните податоци од страна на
концесионерите, а кои имаат директно влијание врз висината на концесискиот
надоместок.
4.2.3 За да отпочне со експлоатација на минерални суровини и изведување на рударски
работи концесионерот треба да добие дозвола за експлоатација на минерални
суровини за која поднесува барање до Министерството за економија, проследено
со документацијата пропишана со законските одредби. Министерството како
надлежен орган за издавање на дозволата е должно во рок од 30 дена, сметано од
денот на приемот на барањето да ја издаде дозволата за експлоатација, а
примерок од дозволата за експлоатација да достави до Државниот инспекторат за
техничка инспекција, Државниот инспекторат за животна средина, Агенцијата за
катастар на недвижности, Управата за јавни приходи и општината на чие подрачје
се врши концесиската дејност50. Доколку барањето за издавање на дозволата не е
поднесено во определениот рок или не ја содржи потребната документација,
министерството е должно со Решение да го одбие барањето51.
Со извршениот увид во поднесените барања за издавање на дозвола,
известувањата за дополнување на барањето и одговорите од страна на
концесионерите, утврдивме дека 16 концесионери кои имаат склучено договор за
концесија за експлоатација, сеуште не поседуваат дозвола за експлоатација, од
причина што за еден концесионер во тек е постапка за спојување на концесии, а
останатите 15 концесионери имаат поднесено барање кое не ја содржи
целокупната документација предвидена со законските одредби. Ваквата состојба
е резултат на воспоставена пракса на концесионерите да поднесуваат формални
барања за издавање на дозвола за да го испочитуваат рокот за достава без при тоа
да ги приложат сите потребни документи во барањето.
Поради некомплетност на барањата, Министерството за економија има испратено
известувања до концесионерите за докомплетирање на барањата, со цел да
продолжи постапката за издавање на дозвола за експлоатација, иако согласно
законските одредби, барањето со Решение од страна на МЕ треба да биде одбиено.
Барањата најчесто се некомплетни поради не доставена сообраќајна согласност за
приклучок за јавен пат. Со Законот за безбедност во сообраќајот регулирано е дека
50
51
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режимот на сообраќај на автопатишта, магистрални и регионални патишта врз
основа на сообраќаен проект, со решение го утврдува Министерството за
транспорт и врски во согласност со Јавното претпријатие за државни патишта, а за
локални патишта и улици - општината, односно градот Скопје. Со измените на
законот52 избришана е алинејата за издавање на сообраќајна согласност од
наведените институции за приклучок за јавен пат на концесиони полиња. Поради
ваквата неусогласеност, концесионерите не можат навремено да ја добијат
дозволата за експлоатација и да отпочнат со експлоатација, што негативно влијае
на остварување на приходите на концесионерите, а со тоа и на остварување на
приходи од концесискиот надоместок. Со Законот за измена и дополнување на
Законот за безбедност во сообраќајот53 повторно се враќа обврската за издавање
на сообраќајна согласност за приклучен за јавен пат.
Неисполнувањето на обврските од страна на концесионерот во однос на
обезбедување на потребната дозвола за експлоатација, не отпочнување со
експлоатација во определен рок има за ефект помалку уплатени средства во
Буџетот на РСМ и ЕЛС и не постигнување на целите за оптимално искористување
на минералните суровини.
4.2.4 Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторите на ДИТИ утврдат
дека деталните геолошки истражувања или експлоатацијата на минералните
суровини се вршат без концесија или дозвола за експлоатација, предметите и
средствата со кои се врши ископ односно експлоатација, транспорт, како и
експлоатираната минерална суровина привремено треба да се одземат54. Надзор
над спроведувањето на одредбите во однос на вршењето на детални геолошки
истражувања и/или експлоатација на минерални суровини без концесија и
дозвола за експлоатација на минерални суровини, покрај ДИТИ врши и
Министерството за внатрешни работи55.
Иако ДИТИ и МВР самостојно вршат надзор над спроведувањето на одредбите на
законот во однос на незаконско вршење на детални геолошки истражувања и/или
експлоатација на минерални суровини, во пракса доколку од страна на
овластените лица во Министерството за внатрешни работи се утврди дека
физички или правни лица вршат експлоатација на минерални суровини без
издадена концесија односно дозвола за експлоатација, МВР покренува постапка и
поднесува барање за вонреден надзор до ДИТИ, заради утврдување на видот на
минералната суровина која се експлоатира и експлоатираната количина. Врз
основ на барањето, инспекторите на ДИТИ излегуваат на терен, вршат вонреден
Сл.весник бр.83 од 2018 година
Сл.весник бр.302 од 18.12.2020 година
54
Член 100, став 5 од Закон за минерални суровини
55
Член 100, став 4 од Закон за минерални суровини
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надзор и изготвуваат записник и извештај, кои се предаваат на МВР за
понатамошно постапување. ДИТИ нема повратни информации дали од страна на
МВР се преземаат мерки и понатамошни постапки.
Предметите, средствата со кои се врши ископ односно експлоатација, транспорт,
како и минералната суровина кои привремено се одземени, предвидено е да се
предадат на привремено чување согласно Законот за управување со конфискуван
имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка.56
Одземените предмети или стока кои можат да послужат како доказ во одредена
постапка, инспекторот треба да ги предаде на Агенцијата за управување со
одземен имот на РСМ57 до донесувањето на правосилна одлука во постапката.
Доколку ДИТИ утврди незаконска експлоатација, поднесува барање за
поведување на постапка до надлежниот суд односно прекршочен орган, кој треба
да одлучи по итна постапка.
Заради необезбедени услови за одземање и пренос на предмети, кои се најчесто
габаритни, или во голема количина, како и заради необезбедени парични средства
во буџетот на инспекторатот за оваа намена, од страна на ДИТИ не е во можност да
постапи согласно законските барања, односно не врши одземање на минерална
суровини и средствата со кои се врши ископ до нивното предавање на Агенцијата за
управување со одземен имот на РСМ.58
4.2.5 Концесионерот кој врши детални геолошки истражувања или експлоатација, за
време на деталните геолошки истражувања/ експлоатацијата на минералните
суровини и изведување на рударските работи, како и по нивното завршување мора
да изведе санација на просторот, во согласност со проектот за вршење на детални
геолошки истражувања, проектот за санација, кој е составен дел од главниот или
дополнителниот рударски проект, како и во согласност со планот за управување
со отпад.
Со дозволата за експлоатација исто така е предвидена обврската на концесионерот
да изврши рекултивацијата на земјиштето на кое се врши или се вршела
експлоатација на минералната суровина во согласност со главниот рударски проект
кој е составен дел на дозволата, и останатата приложена документација59 и да
спроведува на своја сметка мерки за заштита на животната средина, природата и
културното наследство.
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Член 117, став 1 од Закон за минерални суровини
Член 94 од Закон за инспекциски надзор
58
Член 94 од Закон за инспекциски надзор
59
Решение за одобрување на елаборатот за оценка на влијанието врз животната средина, водостопанската
и сообраќајната согласност, договорот за концесија, планот за управување со отпад како и останатите
стандарди и технички нормативи.
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За да се обезбеди оптимално искористување на минералната суровина важно е
рекултивацијата на земјиштето да се изврши по целосно завршување на
експлоатацијата на минералните суровини т.е. по исцрпувањето на резервите на
минерална суровина или по завршувањето на деталните геолошки истражувања,
поради што и договорите за концесија се склучуваат на подолг рок.
Исклучок се јавува само во случај на експлоатација на минерална суровина каде
што слојот на корисна минерална суровина не надминува 4 метри во длабочина60, а
поради големата површина која што е опфатена со експлоатацијата може
паралелно да се отпочне и со рекултивација на земјиштето на веќе ископаниот
простор, без притоа да се попречува експлоатацијата на остатокот од
експлоатационото поле61.
Државните рударски инспектори имаат обврска да извршат непосреден
инспекциски надзор над спроведување на одредбата за преземените мерки од
страна на концесионерот во поглед на санација и рекултивација на земјиштето..
Имајќи ја во предвид обврската на концесионерот да ги изведува работите во
согласност со рударскиот проект, ДИТИ не врши посебен надзор по овој основ, туку
во рамки на редовниот инспекциски надзор ги следи и преземените активности на
концесионерите за санација на просторот, при што доколку не се преземени
потребните активности, носи решение за вршење на рекултивација на просторот.
Во периодот 2016 - 2020 година како резултат на утврдени неправилности издадени
се две решенија за рекултивација на земјиштето62 на концесионер кој има добиено
концесија за експлоатација на минерални суровини за потребите за изградба на
државни патишта, по кои е постапено од страна на концесионерот, на начин
дефиниран со планот за рекултивација.
Исто така во наведениот период донесено е решение за вршење на рекултивација
во тек на експлоатацијата кај три концесионери63 кај кои со рударскиот проект е
предвидено отпочнување со рекултивација на земјиштето на веќе ископаниот
простор, без притоа да се попречува експлоатацијата на остатокот од
експлоатационото поле.
Од страна на ДИТИ не се преземени активности за издавање на Решенија за
рекултивација на просторот кај деталните геолошки истражувања на начин
утврден со ЗМС.

60

Песок, чакал, собирен кварц или глина
Предвидено со стандарди во рударството и рударските проекти
62
Решение ИП 1 бр.07-616 од 27.10.2016 година и Решение ИП 1 бр.07-31 од 06.01.2018 година
63
Решение за отпочнување со рекултивација во текот на експлоатацијата ИП1 07-249 од 06.07.2020 година
ИП1 07-264 од 17.07.2020 година и ИП1 07-06 од 15.01.2018 година.
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Од друга страна ДИТИ на барање на Министерството за економија, а по веќе
раскинат договор за концесија има извршено инспекциски надзор кај сите
раскинати договори за концесија за експлоатација или за детални геолошки
истражувања, меѓутоа имајќи во предвид дека договорите за концесија се
раскинати, локалитетот нема сопственик на кого би било издадено задолжението
за рекултивација на земјиштето.
Со ЗМС64 е предвидено дека со едностран раскин на договорот за концесија од
страна на концедентот престануваат да важат сите дозволи, решенија и одобренија
непосредно сврзани со концесијата за експлоатација.
Ваквата состојба на непреземање на мерки за рекултивација на земјиштето од
страна на концесионерите освен што неповолно се одразува на животната средина,
има влијание и ги става концесионерите во нерамноправна положба.

64

Член 50 од Законот за минерални суровини
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IV. ЗАКЛУЧОК
Опфатот и доказите кои се обезбедени по пат на спроведување на техники и
методологија од страна на ревизијата, даваат основа да го изразиме следниот заклучок:
Мерките и активностите кои ги преземаат надлежните институции не се доволни да
обезбедат ефективно управување со минералните суровини, во однос на нивната
оптимална искористеност и ефикасна наплата на концесиските надоместоци, согласно
начелата на одржлив развој.
Недостатокот на долгорочно стратешко планирање, честите измени и дополнувања на
законските одредби, отсуството на подзаконски акти, недоволната институционална
соработка и нецелосно воспоставената електронската база на податоци не обезбедуваат
стабилна основа за водење на ефективна политика.
Концесиите за минерални суровини се доделуваат по законски пропишани постапки, со
цел да се запазат начелата на еднаквост, транспарентност и недискриминација.
Непрецизираните рокови за одредени активности и ненавременото склучување на
договорите за концесии го пролонгираат времетраењето на постапките, што има
негативни импликации врз економскиот интерес на субјектите, а непрецизно уредените
договорни обврски за концесионерите не обезбедуваат правна заштита на концедентот,
во случај на нивно непочитување.
Воспоставениот систем за наплата и евиденција на концесиските надоместоци не
обезбедува целосност на приходите и не дава можност за проверка на пресметките, што
претставува ограничување на извршувањето надзор и контрола на целосноста и
веродостојноста на приходите од концесиските надоместоци. Концесионерите за
експлоатација на металичните минерални суровини користат различни пресметки на
надоместоците, односно дел од нив прикажуваат и плаќаат надоместок за количеството
на сребро метал само во едниот концентрат, наместо во двата: и во оловниот и во
цинковиот концентрат.
Вршењето на инспекциски надзор без дефинирани критериуми за избор на субјекти,
нецелосно реализирање на планираните редовни инспекциски надзори, делумно
извршени контролни надзори по издадените решенија за отстранување на
неправилности, отсуството на независна акредитирана лабораторија, недостатокот на
финансиски средства и опрема не обезбедуваат услови за ефективен контролен
механизам.
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V. ПРЕПОРАКИ
Министерство за економија да ги преземе следниве активности:
1.

Изработка на долгорочна Стратегија за утврдување на обемот и начинот на
реализација на геолошките истражувања, одржливото искористување и потребите
за експлоатација на минералните суровини значајни за развојот на националната
економија, вклучувајќи ги сите надлежни институции и засегнати страни. По нејзино
донесување да пристапи кон изработка на акциски планови и плански документи на
годишно ниво, во кои ќе ги дефинира активностите и мерките што треба да се
преземат за постигнување на националните стратешки цели.

2.

Да се задолжат постојните рудници со отворен коп, кои продолжуваат да работат со
употреба на цијанид и сулфур, да ги усогласат интегрираните еколошки дозволи во
кои се дефинирани граничните вредности на емисиите, со новата Директива за
индустриски емисии 2010/75/ЕУ.

3.

Да се изработи физибилити студија за оцена економската оправданост за повторно
објавување на локалитетите за кои се раскинати договорите за концесија на јавен
повик, а со цел да се овозможи оптимално искористување на минералните суровини
и остварување на економска корист, со што воедно би се овозможило новиот
концесионер да изврши рекултивација по исцрпувањето на минералните суровини.

4.

Да се интензивира донесувањето на подзаконските акти со кои ќе се пропише
начинот и постапката за спроведување на важечките законски одредби.

5.

Зајакнување и доекипирање на административниот капацитет во Секторот за
минерални суровини, со можност за формирање посебна единица за мониторинг и
следење на договорите за концесии.

6.

Изработка на процедура со јасно и прецизно дефинирани одговорности и
надлежности на институциите и соодветни контролни механизми, кој ќе обезбеди
меѓусебна размена на податоци, координација и известувања на соодветни нивоа на
поставеност.

7.

Да се искористат можностите што ги нуди ГИС апликацијата и регистарот да се
надополни со податоци за видот на постапката по кој е склучен договорот, линкови
до оригиналните документи и други информации кои се од важност за корисниците.

8.

Поврзување на ГИС апликацијата со збирките на просторни податоци за минерални
суровини во Националниот геопортал.

9.

При подготовка на измените и дополнувањата на законите кои ја регулираат
предметната област, да се вклучи експертската јавност, за јасно дефинирање на
постапките за доделување на концесии за минерални суровини и тоа:
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- при постапките за доделување на концесии за експлоатација на неметалични
минерални суровини по поднесено барање од страна на сопственикот на
резултатите од деталните геолошки истражувања, да се предвиди законска
обврска за обезбедување на мислење од надлежните органи;
- при постапките за доделување на концесија за детални геолошки истражувања
по пат на барање од страна на сопственикот на резултатите од извршените
проспекциски геолошки истражувања, да се прецизираат документите и
доказите кои треба да бидат приложени кон барањето, начинот на донесување
на одлука и обврската за доставување на финансиска гаранција за квалитетно
извршување;
- прецизно да се дефинираат роковите за сите фази при спроведување на
постапките за доделување на концесии за минерални суровини;
10. Воспоставување на контролни механизми кои треба да обезбедат спроведување на
постапките согласно законските одредби во однос на:
- елементите кои треба да бидат содржани во одлуките за избор на најповолен
понудувач за доделување на концесии за минерални суровини;
- запазување на роковите и прецизирање на
концесионерот при склучување на договорите;

законските

обврски

на

11. По донесување на План за управување со отпад, да се преземат конкретни мерки за
доставување на финансиска гаранција за покривање на штетните ефекти по
животната средина од страна на концесионерите, а во спротивно да се пристапи кон
еднострано раскинување на договорите.
12. Да се преземат конкретни мерки за наплата на неплатените концесиски
надоместоци од страна на должниците/концесионерите, во спротивно да се
пристапи кон еднострано раскинување на договорите согласно законските одредби.
13. Да се преземат конкретни мерки за доставување на геодетски елаборати од страна
на концесионерите, во спротивно да се пристапи кон еднострано раскинување на
договорите.
14. Во насока на подобрување на системот за наплата на концесиските надоместоци да
се изврши дополнување и прецизирање на одредени одредби во ЗМС и тоа:
- да се задолжат концесионерите да доставуваат пресметки на квартално ниво за
експлоатирани и продадени количини минерална суровина со прилог
документација (сметководствена евиденција) како потврда за нивната
веродостојност;
- да се уреди прашањето за концесионерите кои експлоатираат, а не вршат
промет со минерални суровини, односно истите ги користат за сопствени
потреби;
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- при доделување на концесија за експлоатација на друг вид на минерални
суровини на ист простор, да се прецизира по кој вид на минерална суровина ќе
се плаќа концесискиот надоместок за простор.
15. По задолжувањето на концесионерите да доставуваат документација за извршените
пресметки, во евиденцијата за наплата на концесиските надоместоци да се вклучат
податоци кои ќе овозможат да се врши мониторинг над точноста на пресметките на
надоместоците во однос на продадените количини на минерална суровина и
извршени уплати по овој основ.
16. Воспоставување континуиран надзор и контрола над концесионерите преку:
- Редовна проверка на пресметките на концесиските надоместоци и извршените
уплати од лице задолжено со правен акт од страна на министерот;
- за секое ненавремено плаќање на концесиските надоместоци да се пресметува
законска казнена камата согласно важечките прописи и да се изврши
пресметка на камата за концесионерите кои со задоцнување ги платиле своите
обврски по овој основ во периодот 2016 - 2020 година;
- редовна проверка на доставувањето на геодетски елаборати од страна на
концесионерите;
- навремено покренување на постапки за изрекување на прекршочни глоби и
еднострано раскинување на договорите, за концесионерите кои не ги
испочитувале законските и договорните обврски.
17. За концесионерите кои немаат платено надоместоци за експлоатација на минерална
суровина, односно немаат прикажано продажба ма минерална суровина повеќе од
една година, по истекот на рокот за отпочнување со експлоатација, да се поднесе
барање за вонреден надзор до ДИТИ и УЈП за утврдување на фактичката состојба во
однос на експлоатација и наплатата на надоместоците.
18. Во Законот за минерални суровини да се прецизира одредба со која ќе се уреди
начинот на администрирање, наплата и контрола на концесиските надоместоци со
точно утврдени одговорности и надлежности на институциите вклучени во процесот
(МЕ, УЈП и ДИТИ).
Државниот инспекторат за техничка инспекција да ги преземе следниве активности:
19. Годишниот план за работа да се објавува на веб страната на инспекторатот.
20. ДИТИ со надлежните органи да ги испита факторите кои имаат влијание врз
искористувањето на металичните минерални суровини и да даде конкретни мерки
во функција на зголемување на процентот на искористување.

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ
„ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ И НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ“
21. Да се обезбедат потребните кадровски и технички услови за целосна реализација на
планираните инспекциски надзори по годишните програми за работа.
22. За издадените решенија за отстранување на утврдените неправилности по извршен
надзор, да се спроведе контролен инспекциски надзор со кој ќе се утврдат
преземените активности од страна на концесионерот по однос на инспекцискиот акт.
23. При систематизирање и пополнување на работните места во секторот за
инспекциски надзор над експлоатацијата на минералните суровини и геолошки
истражувања да се земе во предвид видот на образованието потребно за соодветната
техничка област.
24. Зајакнување на контролниот механизам над работењето на концесионерите преку:
- воспоставување на надзор над наплатата на концесискиот надоместок;
- пополнување на листата за проверка по Закон за инспекциски надзор;
- надзор над доставувањето на геодетски елаборати;
- наредби за геодетско снимање заради правилно утврдување на локацијата на
вршењето на детални геолошки истражувања или експлоатација на минерални
суровини, како и во однос утврдување на количините на експлоатираните
минерални суровини и
- преземање на управни и прекршочни мерки и глоби при непочитување на
законските одредби од страна на концесионерите.
25. ДИТИ во соработка со МФ, да преземе активности за обезбедување на буџетски
средства за непречено исполнување на обврската за одземање и пренос на предмети
до нивното предавање на Агенцијата за управување со одземен имот на РСМ.
26. Да поднесе иницијатива до Владата на РСМ за воспоставување независна
акредитирана лабораторија во која ќе се врши проверка на содржината на металични
и техногени минерални суровини, како клучен фактор при пресметка на
концесиските надоместоци за експлоатирани минерални суровини.
27. Да се врши континуиран надзор на концесионерите во однос на спроведување на
одредбата за преземање мерки за санација и рекултивација на земјиштето.
Геолошкиот завод на РСМ да ги преземе следниве активности:
28. Да иницира воспоставување процедура во насока на континуирано обезбедување на
податоци од Министерството за економија и другите надлежни институции, кои се
потребни за внес во Катастарот на наоѓалишта и појави на минерални суровини на
РСМ, заради негово целосно воспоставување.
29. Надградба на апликативниот софтвер и поврзување на збирките на просторни
податоци за минерални суровини во Националниот геопортал.
Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________

63

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ
„ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ И НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ“
Управата за јавни приходи
30. Во насока на намалување на неданочните функции на Управата, во рамки на
реформата во управувањето со јавните приходи, да се направат потребните анализи
и да се преиспита можноста и подготвеноста, надзорот и контролата на наплатата на
концесиските надоместоци да ја врши друг орган.
Министерство за економија/Собрание на РСМ/Влада на РСМ
31. Министерството за економија во соработка со Владата и Собранието на РСМ да ги
интензивира активностите за донесување на измените и дополнувањата на Законот
за минерални суровини, по добиено мислење на експертската јавност.

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________

64

Plry[!,1tr llBt+n

lrr(i:]',,n. lPiEUU i riuur0\is:

flPXA8:H

JTABOA

3A

ENTI SHTETI'JRCR I

U,

Peny6arxa Ceuepaa Maregonuia

Munncrepcrro

Li.t

Cxonie,

qedoni e

Ministria

lttlui

EVIZ IO

N

IT

e

";{4 -3ts

Ekonomis€

Departamenti i l€ndEve te para minerale

Cercrop 3a Mr,rHepanHu cypoBr{H14

Apxrecxr 6po|.24-2299 / )

S!

Btt3,lJA

t iL,@-#!4

Republika

3a eKoHoMuia

R

PE

Num ri arkivor:24-2299

roAr,rHa

Dreituar: ZYRLIS

[o:.(P)KABEH 3ABOA 3A PEBI43HIA
Yr..flanea Illaren' 6p.2
flanara .EuaHyer 9yvxon'

I

viti

Shkup

SFI

AUDI'IIMIT

1'E

SHTF]TI'T

Rr.-Pavell Shatev" nr.2
Pallati .Emanuel QuEkov"
Shkup

Cxonie

llpeguer: Ogronop uo Haqpr-u:neurralor Lenda: P€rgiigle ndai Draft-raportit per
3a rr3BpureHa penueula Ha ycneuHocr - kryerien e auditimit me sukses'Efektiviteti i masave dhe aktiviteteve
,,ESerrrnHocr Ha MepKr,rre [r aKTrrBHocr[Te
3a LrcKopr,rcTyBalbe Ha MLrHepaJIHr.rTe p€r shfrytdzimin e l€nd€ve t€ para
cypoBI,IHn

14

minerale dhe paga

HartJIaTa Ha HaAOMeCTOIIITTe"

Bpcra: Baur 6poi 14-315/27

ot

09.04.2027

e

kompensimeve'

Lidhia: Nr. luai 14-315/27 m€ 09.04 t0

roAuHa

2021

flovuryoanr.r,

TE

vitit

nderuar,
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u
nagouecroqure" n rro
peBr.r3opcKl, HaoAu ro
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para minerale dhe pagesat e
kompensimeve"

identifikuara

dhe pas gletjeve

t€ auditimit

te
dor€zoimo

p€rgiigien viiuese:

Haoa 1.1.1. C,re gel(r ja ogpeg6ara og Gjetia 1.1.1. Pas parashikimit te Nenit 5 te
qrenor 5 og 3axouor 3a Mr4HepanHH Ligiit per lendet para minerale, Ministria e
e
cypoBHHH. MnHncrepcraoro :a exoxot'luja
Ekonomis€ dordzoi shkresd nd AkademinE e
AocraBn Aorrrrc Ao Marcegoncxara Shkencave dhe Arteve t€ Maqedonis6 me
axagelrlrja Ha HayKr,I 14 yMerHocrr,t co propozim p6r tE pErfunduar Memorandum
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Peny6lrxa

Republika e MaqedonisE

CeBepHa MaKeAoBr{,a

Mrnrcrepcroo

Ministria

3a exoHoMrria

Cexrop 3a M HepanHu cypoBrrHx

e

sE

Veriut

Ekonomis€

Departamenti i ldnd6ve t€ para minerale

npeAnor Aa ce cKryqr4 Meuopangyr"r :a
copa6orxa :a lr:pa6orxa na Crpareruiara,
xaxo HajcrpyuHa uHcrnryquja xoia uoxe
Aa rr.r KoopAr,rHupa clrre Apyrr4 cy6ieru rou
6u uuare yAen Bo u:pa6o'rxara (no npu.nor

Bashk€punimi p€r punimin e Strategiisd, si
institucioni md profesional q6 mund tE
koordinojE tE giitha subiektet e tiera qe do
te kishin pjes6marrie n€ punimin
(bashkengiitur k€rkes€s p€r ASHAM).

Eaparce.qo MAHY).

1.1.2. H:neHlrre Ha 3ar<osor ra Gjetia e 1.1.2. Ndryshimet ne Ligiin p6r
l6nd€t e para minerale, Ministria e
MHHepa:rH14 cypoBr.rHH, Munucrepcrnoto :a
Ekonomis€, nuk ka gjithmon6 mund6sin6 ti
erouotrrja, He ceKorarrr HMa MoxHocr Aa rx
parashikol€ dhe ne menyre sistematike, me
npeABr4AyBa Lr BpIIH Ct{CTeMCKt.l, CO
Hao.q

npeAxoAHa aHarH3a. l4r..reno, cor:racno oooi
3aKoH KoHqeAeur e B,ra4ara, :a roja nax
MHHepanHHTe cypoBrrHlr ce go6pa oA ontur

LrHrepec, a oApeAeHu cypoBHHH u
JroKa.[]rrerl,I ce u oA iaBeH r4HTepec ].r r4Maar
cTpaTerrrKo 3HaqeH'e :a Apxanara. 3aroa
najvecro u3MeHlrre r4 AononHyBalr,ara Ha
3axouot ce xHr,tqrpaHl4 co 3aKnyr{oK oA
ceAHrrqa Ha BlaAara Ha Peny6:rnxa
Ceeepna Maxegonuja, a naK, Lr3MeHLrre ,t
AononHyBalbara na 3axonor 3a Mr,rHepanHr4
cypoBr,rH[roA 2019 ro4uua ce uspa6oreuu o4

rpyfla

flpareHr,rr{H

Bo Co6panuero

Peny6;ruxa CeeepHa

Maxe4onra

ja,

Ha
He

analiza paraprake. Gjegidsisht, sipas kdtii
ligii, koncesionari eshte Qeveria, p€r te
cil€n lendet e para minerale iane me interes
t€ pergiithshem, dhe disa l€ndd te para dhe
lokalitete ian6 me interes publik dhe kane
r€nd€si strategjike per shtetin. Prandaj, mE
sE shpeshti ndryshimet nE Ligj filloinE me
konkluzion nga seanca e Qeverise sE
Republik6s s€ Maqedonis€ s€ Veriut, dhe
ndryshimet nE Ligjin p6r l€nd€t e para
minerale nga viti 2019 u b€n€ nga nj€ grup
deputet6sh nE I(uvendin e Republik6s sE
MaqedonisE se Veriut, duke mos marr6

parasysh mendimin dhe pozicionin

e

seuaj(n ro Bo npeABr,rA Mr,rc;relbero H MinistrisE sd Hkonomis€. Nie iniciativ6 p6r
keto ndryshime u paraqit ne Giykat€n
craBor Ha Munrcrepcrnoro ra exoHouuja.
3a osue Lr3MeHL 6erue gocraeexa r.r Kushtetuese, por aio u refuzua.
uuuqujarnna npeg Vcranuuor cyA,

Ho

ucrara 6eure og6ueua.
Bo q.nenor 51 cran (1) aruHela 14 og 3axonor
3a MI{HepanHI,t cypoB}.rHH, r(aKo ocHoB 3a

eAHocrpaH pacKHH

roHqecuia e
,,KOHr{eC}rOHepOT

Ha AoroBop

HaBeAeHo

He Ce flpr.rApxyBan KoH
MepKlrre Bo oAHoc Ha

H
3alrrHTara Ha xr,rBorHara
peureHuiara

2

3a

Kora:

MxHxcrepcrBo 3a et(oHoMxia Ha
Peny6nnxa CeBepHa MaxeAoHnia
Ministria e Ekonomis€ se
RepublikEs sa Maqedonisd s6 Veriut

cpeA[Ha

rreshti 14 i Ligjit per
l€ndet e para minerale, si baze p€r
pdrfundimin e nidanshdm td marreveshjes
Neni 51 paragrafi

(1)

pdr koncesion percaktohet

kur:
"koncesionari nuk u permbahei vendimeve
dhe masave n€ lidhie me mbroitien e

miedisit ietesor

t6

p€rcaktuar

nga

rregulloret nd fush€n e mjedisit ,et6sor".

,,lypri larapxH ' 6p. 15, CKoflje
Peny6n,rKa CeBepxa MaxeAoHxia
Rr. ,,,urii Casarin" nr. 15, Shkup

Yn.
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Peny6,rHxa Ceoepra MaregoxNja

Munucrepcrro

Republika

.

3a exoxoMrria

Cerrop 3a MlrHepanHr

e

Maqedonis€ se Veriut

Ministria

e Ekonomise

Departamenti i ldndEve td para minerale

cypoBrzHI,l

yTBpAeHU CO flpoflr4cr,rTe Og O6raCra ua
xI4BOTHara Cpeglrua". ona e no HacoKa Aa ce

I(lo me q6llim qE lnspektorati Shteteror i
Mjedisit ]etdsor, si institucion iautorizuar

oBo3Moxlr,[pxanuuor ]rHC[eKTopar 3a p€r mbikeqyrie nd fush6n e mjedisit ietEsor,
)r(r,rBoTHa cpeAlrHa, KaKo oBJIacTeHa te iete n€ glendje t€ propozoid nd€rprerien e
uHcrlrryqlria 3a HaA3op Bo AeJIor Ha kontrat€s s€ koncesionit per shkak t€
xI,tBoTHaTa cpeAHHa,

Aa Moxe

mosrespektimit tE masave dhe rregulloreve
flpeAnoxt-l pacKHH Ha AoroBop:a xoHqecria nE fush6n e miedisit ietosor. Nga ana tieter,
3apaAH He[oqfiTyBaEe Ha MepKIlTe Il baza pEr ndErprerjen e marrdveshjes sE
nponHCHTe oA o6nacTa Ha xuBorHaTa koncesionit p€r shkak tE shkelies sd
cpeAr,rHa. oa gpyra crpaHa naK, ocHoBor 3a interesit publik, sigurisE dhe shendetit tE
pacKuH Ha AofoBop 3a KoHrlec[ia 3apaAH popullat€s lokale, ishte subiekt i Dekretit te
HapyuryBalbe Ha iannuor HHTepec, miratuar gjate gjendles s€ iashtezakonshme
6e:6eguocra r,r 3ApaBjero Ha nora.rrHoro dhe nuk eshte me ne fuqi, por kio dispozite
HaceJreHHe, 6eure npe4uer Ha ypeA6ara do t€ rishikohet md tei dhe do te sigurohet
AoHeceHa 3a BpeMe Ha BoHpeAHara cocroi6a n€ ndryshimet e ardhshme te Ligiit, dhe ne
Lr He e Be(e Bo cHjra, Ho oBaa oApeA6a perput hje me palEt e interesit.
AOnOrrHr4TerHO

Aa

(e Ce flpepa6orr4

11

IPEABTIAH BO HAPEAHI,ITE T{3MEHT HA Me ndryshimet nE Ligiin per lendet e para
3axouor, a Bo corrlacHocr co 3acerHaruTe minerale, i cili u dor6zua nE Parlamentin e
Republikes sE Maqedonisd sA Veriut n6
cTpaHH.
t€ vitit 2020, dispozitat per
Co u:nenure u AononHyBalbara na 3arogot: Janar
3a MuHepanHrr cypoBlrHr,r Koi 6erue kundervaitie u harmonizuan me Ligiin e
sapo miratuar p€r kund6rvajtie, dhe u
AocraBeH go Co6panuero na Peny6.nurca
harmonizua me Ligiin pdr Sh6rbime dhe
Cenepna Mar<egouuja Bo iaHyapu 2020
per Inspektim Teknik, por ky
roAlrHa, npeKpuoqHure ogpeg6r.r 6ea Ligiin
propozim ligi nuk u miratua dhe dispozitat e
ycorraceHu co HoBoAoHecesror 3axoH :a
Ministria e EkonomisE,
flpeKpxrorlx, a ycornaceH 6erue u co t6 ni€jtit,
proceson n€ p€rputhie me
3axosor 3a ycnyru u co 3axouor sa harmonizon dhe
dispozitat e takimeve publike tE mbaitura
TexHuqKa uncnexqllja. xo oooj npeAnorme institucionet ioqeveritare dhe
3aKoH He ce AoHece r.r o4pe46lrre oA Hcrnor,
Muuncrepcreo'ro :a exoHorr.rN ja, ro Asociacionin e Minierave t€ Maqedonis€.
Gjetia 1.1.3. Rregulloret n6nligiore q€ dalin
ycornacyBa r,r npepa6oryna corracHo co
nga Ligji p€r lendet e para minerale jan6
yrBpAeHoro ua ianuure cpeg6u rcor.r rn
pergatitur dhe dor€zuar pOr mendim nE
oApxa co HeBnanLrHHTe UHCTHTyIIUI,I H co
Sekretariatin p€r Legiislacion, nd p€rputhle
Maregoucrara acoqn jaquia ra pyAapcrBo.
me Rregulloren e Procedur€s se QeverisE se
Republikes se Maqedonis€ s€ Veriut

3

MHHrcaepcrso 3a exoHoMnia Ha
Peny6nuxa CeBepHa MaKeAoHuia
Ministria e Ekonomis€ s€
Republik€s sa Maqedonis€ sa Veriut
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Republika e Maqedonis€ s€ Veriut

Peny6.nrxa Ceoepua MaKeAosria

Munucrepcrno sa exonouuia
Cerrop

Ministria

Ekonomise

Departamenti i l€nd€ve te para minerale

3a Mr4HepanHu cypoBnH

Haoa 1.1.3. flo,q:aroxcr<nre aKTlr

e

Kor.t

npolr3neryBaar og 3axonor 3a MrrHepanHu
cypoBxHu ce u:pa6orenu H nyurreHu Ha

(l(Orkesa p6r mendim e bashkengiitur
Sekretariatit p€r Legjislacion).

3a Gjetia e 1.1.4. Duke vepruar nE baz€ tE
gietieve td auditimit p6r programin vietor
na
,{eronnnxor
Blagara Ha Peny6ru.rxa Cenepua per rekultivimin e zonave t€ degraduara,
Maxe4onuia (npNror Daparoe Ha Mlrcrrel6e Ministria e Ekonomis€, nd buxhetin e
go Cer<perapr,riaror sa saroHogancrro).
planifikuar per vitin 2022 do t€ siguroie
mjete pdr pErgatitien dhe zbatimin e ketii
Haoa 1.1.4. flocranynai(u no peBLr3opcKr4or
HaoA 3a roAll rHaTa nporpaMa 3a programi, n0 p€rputhie me nenin 83 tA Lig,it
pery.nrunaquia Ha AerpaAupaHr.rre per lend€t e para minerale. Bashdngjitur
kesai pergiigie, iu dorEzoimE Propozim p6r
npocropH, MlrHucrepcrooro :a exowor*,ruia,
p6rgatitien e programit vietor kornize p€r
Bo n.rraH,.rpaHr,ror 6yqer sa 2022 roguua ke
rigjenerimin dhe rivitalizimin e minierave
npeABlrAr.t cpeAcrBa 3a r:pa6orrca v
pearu:aquja Ha oBaa rrporpaMa, a corJracHo dhe guroreve td braktisura nd Republikdn e
MaqedonisE sd Veriut.
.ureHor

MHcrrebe Ao

Cexperapujaror

3aKoHoAaBcrBo, a corlracHo

83 o,q 3axoHor 3a

MrrHepanHu

npuror xa oooj o4ronop Bu
Gjetia e 1.2.1. Ne menyre qe Sektori p€r
AocraByBaMe llpegror :a u:pa6orxa xa
l6nd€t e para minerale t'i p€rgiigjet fushds
roAr,rrrJHa-paMKoBHa nporpaMa 3a
pereuepaquja r.r peurra.nu:aqu ja Ha s€ detyrave te pun6s dhe q6llimeve tE
cypoBxHrr. Bo

Ha[yurTeHr{ pyAHr.rq[

rr

KaMeHorroM]r Bo
Peny6,ruxa Cenepna Maxe4onu ja.

Haoa 1.2.1. Bo Hacora ga uoxe Cerropor :a
M[HepanHr4 cypoBr4Hr.r Aa oAroBopH Ha
o6euo'r na pa6orHr.r 3aAaqr,r H nocraBeHn
qenu norpe6Ho e lrcruor:

vendosura, EshtE e nevoishme:
- t€ ndahen ne dy sektord t€ veqante (sektori
kerkimit gieologjik dhe sektori i
shfrytezimit) ose
- te plotosohet me nl6 departament tiet€r t€

i

ri

p€r monitorimin e marr6veshieve t€

koncesionit dhe pagdn e kompensimeve t€
-Aa ce noAenu ua gna noce6uH ceKToplr koncesionit.
(cexrop :a reoJrorrrKu r,rcrpaxyBalba r,r Sektori pdr lendet e para minerale siguron
shpErndarie dhe monitorim transparent te
ceKTop 3a eKcflroaraquia) r.r:ru
-Aa ce AononHH co yrrrTe eAHo HoBo koncesioneve te alokuara p€r kryerjen e
gleologjik dhe shfrytEzimin e
oAAeneHlre 3a cneAelbe Ha AoroBopl,lTe 3a kerkimit
l€ndeve
td para minerale dhe krijon politika
nouqecrja r,r HanJrara Ha KoHqecncKrl
nd fushen e gieologiis€ dhe minierave,
HaAOMeCTOK.
porgatit
dhe ndiek
Cexropor 3a M HepanHr,r cypoBrrHlr pagesat, akte ligjore, dokumente
ne mEnyr6 duhen num€r mE I
o6e:6egysa rpaHC[apeHrHo AoAenyBa]be Ir
madh te n6npunEsash, si nga arsimi
MHHHcrepcrBo 3a eKoBoMHia Ha
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Peny6rNxa Ceaepna Mare4onrja

Mrnncrepcrno

Republika e Maqedonise se Veriut

Ministria

3a exoHoMrria

Cerrop 3a M HepanHH cypoBr,rHu

Ekonomis€

e

Departamenti i l6nd6ve te para minerale

Ha

AoAeneHHTe KoHrIec[ 3a prolesional dhe ifpecializuar, ashtu edhe
BpueH,e TeOIOIIIKH I,ICTpa)KyBaEa L1 zyrtar€ nga shkenfar shoq€rore (shkencat
excnroaraquia Ha MuHepalHt re cypoBr,rHlr iuridike, ekonomikl). Ministria e Ekonomisd
H fH Kpeupa florlt r].rK].rre no o6lacra na do tE kprkoie pelqimin nga Minist ria e
reononortriara Lr pyAapcrBoro, u:pa6oryna Financave per tF h[pur pozicione tE reia nC

cneAeEe

[paBHu aKrr.r, AoKyMeHTHpa u

cneAH

Sektor.

I

HanJraTa, TaKa uITo Heo[xoAHH ce norojreM
H Gletia e 1.2.2. Mi4istria e Ekonomise ka
HacorreHo o6pa3oBaHlre, TaKa *1 zhvilluar proced[ra pdr procedurat
cryx6euuqu oA ofirlrecrBeHr,r HayKH administrative t€ parashikuara n€ Ligjin
(npanHrl HayKlr, exoHoMcKl.r nayxr.r). p€r l€ndEt e para minerale. Bashkengiitur
MrHucrepcrnoro sa exoHouuia l(e no6apa kdsal p6rgjigle, iu dor€zojme kopie te
oA Muuuc:repcrnoro :a @uuaucur,r procedurave te miratuara. Nitse ka nevoie
corracHocr 3a orBopalbe Ha HosN pa6orHu p6r plotesimin ose specifikimin e tyre,
rro3r4rlrrx Bo ceKTopor.
Ministria e EkonomisE do t€ veproid n€

6poj Ha cnyx6eHlrrlu, KaKo oA crpyrrHo

Haot 1.2.2. Mnuncre pCTBOTO :a exonor'llria perputhie

me rrethanat.

r.rMa t.r3pa6oreHo rIpor{eAypr,r 3a ynpaBHHTe

nocranKlr npeABLrAeHH Bo 3aKoHor 3a Gjetia 1.3.1. Pas gjeties sE konstatuar p€r
baz€n e tE dhenave elektronike per
MnHepanHH cypoBHH14. Bo npnlor Ha onoj
oAroBop Bra AocraByBaMe Konuia oA koncesionet e dh€na p€r hulumtim ose
shfryt€zimin e lend€ve tE para minerale,
AoHeceHlrre npoqeAypr4. .{ororxy ur.la
[oTpe6a ucTHTe Aa ce AononHar r,rn]r perkatesisht aplikimin GIS, Ministria e
npeun3upaar, Muxucrepcrnoro 3a EkonomisE nE azhurnimin e ardhshEm t€
softuerit do t€ parashikoie mund€site e
exoHoulria coogserHo (e noctanl.r.
pErmendura nO Draft raportin, me sakte nid
kolond pdr lloiin e procedures, si dhe lidhiet
Eaexrpoucrara 6a:A na [oAaroqH 3a referuese p€r dokumentacionin origiinal te
AOAeneHrrTe KoHqec[lI, 3a I{cTparr(yBa}be skanuar.
Hao.q 1.3.1.

ull

flo

rcoscrarrl paH[or HaoA 3a

eKcnnoararluia

cypoBr,rH

14, oAHocHo

MuHncrepcrnoro

Ha

fl4C

MuHepanHH
an.nrrcaqr.riara

Gietla 1.3.3. Duke ndiekur gjetjet mbi

:a eroHovuia npn detyrimin dhe rolin e Ministrise sE

HapeAHara nagrpag6a ua coQrnepo'r (e rr.r Ekonomisd nO Infrastrukturdn l(ombetare
npeABr.rAH I,t MoxHocTHTe Ha KoI{ ce te tE Dhdnave Hap€sinore, informoim6 nd
ynaryBa Bo Harlpr-l43Berura jo, . norouno (e viiim: I(y program dshte shume m€ tep6r

ce

[peAB].rAr,r

rpaoa 3a BHAor

Ha

nocTanKaTa, KaKo H ynaryBaqKr.r lrHHKoBl.I
Ao cr{eHrrpaHa opurHHanHa AoxyneHraqlr ja.
MflHl,crepcrso ra exoHoM"ia
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Peny6,uxa Ceoepna MaKe,qoHria
.

Maxucrepcrro

Republika e Maqedonisd se Veriut

Ministria

3a exoHoMuia

e Ekonomis€

Departamenti i ldnd€ve td para minerale

Cer<rop 3a MHHepanHLr cypoBHHr,r

xoncrarrl paHr.roT HaoA 3a njer€zore te nevojshme pEr te arritur
o6BpcKara H ynorara Ha M[HHCTepcrBoro qEtlimin e deklaruar. Agjencia per l(adast6r
3a eKoHoMr.ria Bo HaquoHa.nuara tE Pasurive te Palualtshme ka autoritetin te
HH0pacrpyKrypa Ha npocropHH noAarorlH, vendos€, mir€mbaid dhe siguroiC aksesin

Haog 1.3.3.

flo

nnQoprvrr,rparvre 3a cneAHoro: Osaa
nporpaMa e MHory none(e o4 noAaroqr H

publik no

gjeoportalin

II(DHH,
mirembaitien e shdrbimeve te meta te
dh6nave, regiistrin e meta t€ dhenave dhe

ycnyr - Taa rH on$a(a no;rr,rrr.rKHre,
ynpaByBaH,ero. rexHorornjara, trainimet pdrkatese. Ministria

e

craHAapAlrre, KaKo r,r Quuauclrcxnre u Ekonomisd, si anetare e l(Eshillit II(DHH,
I]OBCqKIITE PECYPC},I
HeonxoAHlr 3a nepermiet Sektorit t€ l€nd€ve tO para

minerale, prnon ,h" Aplikacionin GIS (
3a
Hagrexnocra
BOCIIOCTaBYBa}[e, Sistemi i informacionit gjeologjik) i cili
oApxyBar6e n o6e:6egynarre Ha iaBeH p€rdoret per perpunimin administrativ tE
npucrar Ao reoflopranor 3a HHIIfI, kerkesave dhe iniciativave per koncesione
oApxyBa[6eTo Ha ycnyru 3a MeTanoAaTorI}I, te lendeve te para minerale nE territorin e
per[cTapoT Ha MeranoAaToqu u o6yxr.r Republikes sd MaqedonisE sE Veriut, dhe si
noBp3aHx ja una Areuqniara sa xaracrap Regiistdr I koncesioneve td ndara pdr
Ha HeABI,IxHocrx. Munr,rcrepcrnoro sa hulumtime tE hollEsishme gleologjike,
eKoHoMr.ria, KaKo qJreH Ha coBeror Ha koncesione p€r shfryt6zim, k6rkesat p€r
HHflfl, npexy Cerropor 3a MuHepanHr,r zgierimin e koncesioneve dhe regjistrin e
cypoBlrHrr, pa6oru co Anruraqujara fHC koncesioneve te revokuara. Sektori
(feonourxr.r unQopuarnneu cr.rcreu) rola ce vazhdimisht plot6son aplikacionin duke
Kopr{crr4 3a aAM[Hlrcrparnnna o6pa6orxa futur dhe korrigiuar te dhena, respektivisht
Ha 6aparrara u ruuqrjaruoure 3a shape file me td cilat krilohen t0 dhdna
KOHTIeCUU Ha Mr.rHepanHr.r cypoBLrHH Ha gieohapEsinore digjitale, td cilat pas
repraropriara Ha Peny6.nlrr<a Cenepna p6rfundimit do t'i ddrgohen Aglencis6 p6r
Mare4onuia, xaxo u Perucrap Ha AoAeneHr,r Kadaster te Patundshm€rive, respektivisht
KOHr{eC[r4 3a AeTanHI{ reororrrKr{ portalit t€ II(DHH te vendosen si t€ dhdna
r,rcrpaxyBalba, KoHIIecI,II,l 3a hapdsinore, pasi kEto te dhena do tE
excuoaraqnja, 6apan a :a npourrpyBalre kdrkohen nga mbaitEsi i proiektit.
Ha KOHTIeCU I, per[CTap Ha OASeMeHH
KoHqecuH. Cexropor KoHTHHyHpaHo ia Gietja2.1.1 Me Ligiin e l€nddve te para
minerale te miratuar nE vitin 2021,
rrononHyBa Anluxaqujara co BHecyBa]be
ropexquja Ha noAarorlu, oAHocHo shape file procedurat me te cilat procedurat u gieten
KPCIIPAHI,I AI,ITHTAJIHII t€ iene ioracionale dhe ioefikase nE fush6n e
CO KO}I CE
reonpocropHr,r [oAaToqI{ KoI{ IIo procedur€s, u bd ndryshim nd krahasim me
mEparshem ligjor.
KoMflnerr{pa}bero (e 6lrgaurcnpareHI,I Ao aktvendimin e
IIOCTIlrHyBatt e

Merr.repcrso
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Republika

Peny6al.ra Cesepna MaKeAot,riia

Ilaqcdonisd sd Veriut

Ministria

Muxacrepcrno :a exonouuia
Cerrop 3a Mr{HepanHr,r

e

e Ekonomis€

Departamenti i lEnd6ve tE para minerale

cypoBr4H},r

Areuquja'ra 3a Karacrap Ha HeABr.rxHocrH, Giegi€sisht, mendime nga institucinet
oAHocHo go HHIII nopraror 3a Aa ce kompetente kErkohen vetem giatd
nocTaBaT KaKo npocTopHlr noAaTor{}r, procedurds para shpallies s€ thirries publike
orKaKo oBHe noAarorlu ke 6ragar no6apaHu dhe nE kdrkesE theksohet se e nidita gie
vlen edhe p€r shfryt€zimin.
oA HOCLTTeJTOT Ha IIpOeKTOT.
pasi me subiektet qe marrin piese ne
Haoa 2.1.1. Co 3axosor 3a MlrHepanHH I(io
thirrjen publike, ata do tE ofroinE dhe
cypoBr.rHlr, AoHeceH Bo 2012 roAr4Ha,
paguaine mjete p€r marrien e koncesionit,
npoueAypnTe 3a Kolr ce yBHAe AeKa ce
dhe mE tei do t,E investoie miete pdr
Hepaq[oHanHr,r r.r nee$lrxacHu so o6eMor
pErpilimin e
Ha lrocTanKaTa, ce H3BpIIII4 [3MeHa BO hulumtimin e terrenit dhe
dokumentacionit profesional, pasiguria

cnope46a

co

npeAxoAHoro

3aKoHcKH

perneH,.re. I,Iueuo, uuc;rerua oA HaAnexHr.rre

rrHcrr{ryq[n ce 6apaar caMo

npn
janHuor
flocranKara npeg o6janynarue Ha
noBLrK r.r no 6apanero ce HarnacyBa AeKa
l-rcroro ce oAHecyBa u:a excn.roaraquja.
Osa e raxa, 6uaej(u xaj cy6ierrr,rre xorl
yqecrByBaar ua janHnor noefiK, (e noHyAar
H rrrarar cpeAcrBa :a go6lmarre ua
roHqecujara, a noHarMy (e BJroxar
cpeACTBa 3a HCTpaxyBalLe Ha TepeHor I'I 3a
u:pa6orxa Ha crpyqHa 4oxyueuraquja, ce

npHKaxyBa npaBHa HecrrypHocr
MOXHOCTa 3a nOHaTaMOUIHO

ua xouqecuia 3a

oA

liglore tregohet nga mund6sia

per

mosndarien e meteishme te koncesionit te
shfryt€zimit, n€ qoft€ se mendimet per
hulumtim dhe shfrytezimin kerkohen

veEmas. Giithashtu, parashikimi

i

mund€sis€ ligjore, Qeveria si koncedente, t€

iet€ ne gjendie tO marr6 vendim pEr t€
filluar procedur6 p6r ndarien e koncesioni
per hulumtime te, hollesishme gleologjike
dhe nE rast ta nl€ mendimi negativ,
miratohet me q€llimin e vetdm p€,r t€
parandaluar korrupsionin e mundshdm nga

persona parglegi€s nO institucione te
HeAoAenyBalle
japin mendim, respektivisht
ja, goxoaxy caktuara kur

eKcn,'roararln

vendimi perfundimtar nuk varet vetem nga
niE institucion.
HcrpaxyBalte r,r 3a eKcflnoara4.ria. Hcro
raKa, rrpeABHAyBalsero Ha 3aKoHcKa N€ praktiken e deritanishme, Qeveria e ka
p€r t€ marre
MoxHocr, B.naAara KaKo KoHrIeAeHT, Aa shfryt€zuar ket6 mundesi
vendim pozitiv p€rkunder nj€ mendimi
MO)I(e Aa AoHeCe H OAnyKa 3a 3anOqHyBaR e
negativ vet€m ne rastin kur komuna ka
Ha flocranKa 3a AoAenyBabe ua xoHqecnja
dh€nE mendim negative pa arsyetim
3a AeTarHH TeOJIOUIKI'I HCTpa)KyBalLa ,l BO
adekuat pse €sht€ negativ pavar€sisht
c.nyvaj ua go6ueuo HeraruBHo MHCJIert,e, e
indikacionit p0r ta specifikuar ate.
AOHeCeHO CO eAlrHCTBeHa IIen Aa Ce C[peql4
Me ndryshimet dhe plot€simet e radhds t0
eBeHTyanHa xopynqlrla oA oAroBopHH nr{qa
Ligjit per ldndet e para minerale, afatet do
BO OApeAeHH I,THCTHTyT{r,rH IIpr,r AaBabeTo Ha
te parashikohen edhe pdr dispozitat per te

:ace6no ce 6apaar Mlrcnelbara

MrHncl€pcrBo3a exoHoMria
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Peny6lxra

Republika e Maqedonis€

CeBepHa MaKeAoExia

Muxxcrepcrno :a exonouria
Cerrop 3a MHHepanHH

Ministria

sE

Veriut

e Ekonomis6

Departamenti i lEnd6ve tE para minerale

cypoBr,rHH

MHCnerbe, oAHocHo KoHer{HaTa oAnyKa Aa He

cilat tani nuk janE td parashikuara

3aBlrcu caMo oA eAHa uHcrl,rryquja. Bo
AocerauHara npaxca, Bra4ara ia uua Gietiet 2.1.2 dhe 2.1.3 Duke vepruar nd baz€
IICKOp14CTeHO OBaa MO)I(HoCT 3a AoHecyBalf'e
te gietjeve konkrete, Ministria e EkonomisE
Ha no3HTHBHa oAnyKa H noxpai HerarraHo do te plot€soid nE mdnyre td pershtatshme
Mr4clrelbe caMo Bo c;ryvai rora oflIlrrr,rHara propozim vendimet dhe marr€veshiet pEr
IrMa AaAeHo HerarHBHo nuc;rerre 6eg ndarien e koncesioneve pdr hulurntime t6
cooABerHo o6pas.noxenue 3orrrro e HCTor hollesishme gieologiike dhe shfrytdzim td
HeraTlrBHo H floKpai yKaxyBa]beTo cToToT l6ndEve t0 para minerale.
Aa ce nperlH3r4pa. Co HapegHure r{3MeHr,r 14 Gietia 2.1,.4 Pas gjetleve te konstatuara no
AO[OnHyBaH,a Ha 3aKOHOT 3a Mr4HepaJrHH lidhie me garancine financiare per
cypoBHHH, (e ce npeAsuAar poKoBu H Kai eliminimin e efekteve tE d€mshme n6
oHr,re oApeA6,r Kai KoH cefa He ce mjedisin jetdsor, informojme se 6sht6 ne
IIPCABHAEHI,I,

Haoau 2.7.2 r.r 2.1.3 llocra nyBaiklr no
KOHCTaTTTpaHUTe HaOAH, MnUnCrepCrnOrO

3a eKoHoM[ia cooABeTHo (e ru gonolnu
npeAror-oAnyK Te r.r AoroBopHTe 3a
AOAenyBaEe Ha KOHr{eCl,l]r 3a AeTanH[
reonoluKr,r H eKcnrroaTaruia ua uunepaaHu
cypoBr,rH14.

IIo xoHcrarlrpaHxTe HaoAH Bo
BpcKa co SunancNu<ara rapanquja sa
Haot

2.1.4

eJrlrM[Hr{paBe Ha [rTeTHnTe eoeKTl{ no
xHBOTHaTa CpeAHHa, HHoOpMrrpaMe AeKa
Bo nocralKa e AoHecyBaH,e ua flpauaaHnr
3a coApxr,rHara Ha nnaHor 3a y[paByBa]6e
co oTnaA oA MHHepanHlr cypoBl4Hlr, co Koi
(e ce npe,qnugu npor{eHKa na norpe6nnre

cpeAcrBa 3a

peKynTHBarllr,a

u

peue4ujaquia Ha AerpaAr4paHHor npocrop,

a

Bp3 ocHoBa Ha Koi

proces miratimi i nie Rregulloreie pOr
p€rmbaitjen e planit pdr menaxhimin e
mbeturinave t6 l6nd6ve te para minerale,
me te cil€n do tE parashikohet vler€simi i
mieteve t€ nevoishme pdr rekultivim dhe
rehabilitimin e zones s€ degraduar, dhe nE
bazE tE sd cilEs shume, Ministria e
Ekonomis6 do tA detyroiE ne m€nyr€ te
pdrshtatshme koncesionaret td paraqesin
garanci financiare. Ky detyrim ligjor do tE
duhet t€ rregullohet dhe qartdsohet m€ tei
n€ ndryshimet e ardhshme te l-igiit per
l€ndet e para minerale, pasi buron nga
direktiva e transpozuar e I(omisionit
Evropian dhe ende nuk ka praktik€ t€ duhur
p6r zbatimin e sai ne Shtetet Anetare. Pas

miratimit te rregullores

p0rkatOse,

Ministria e Ekonomis€ giithashtu do tE
nioftoi€ td giithE koncesionar€t dhe do te

iap6 afat pdr p6rpilim dhe dor€zimin e plani
Muurcrepcrnoro 3a eKoHoMHja cooaBerHo
menaxhimit
mbetjeve dhe
(e rr, 3aAonxyBa KoHr{ecloHepHTe Aa garancis6 financiare.
AocraBar $nHaucucxa rapaxqr.rja. onaa
H3HOC,

t€ ri te

3aKOHCKa

o6npcxa (e

MxHxcrepcrao 3a exoHoMxia a
Peny6nxxa Cesep a Ma(eaorrxia

B

Ministria

e

Republik€s
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sE
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Republika e Maqedonise se Veriut

Peny6auxa Ceoepua Maxegouuja

Murucrepcrro

Ministria

3a er(oHoMuia

Cerrop 3a Mr4HepanHI,r cypoBHHn

e Ekonomis€

Departamenti i l€nd€ve t€ para minerale

Aa Ce AoypeAlr

Gjetia. 2.1.5 Duke vepruar n0 lidhje me
mangositO e identifikuara nO monitorimin e
3axonor 3a MLrHepanHH cypoBHHLr, 6rgeifui mbledhjes se pagesave t€ kompensimit te
ucrara npou3JreryBa oA TpaHCrroHHpaHa koncesioneve, Ministria e Ekonomis6
AHpeKTHBa Ha Eaponcxara xour.rcuja, a dorezoi kdrkesE p6r inspektim tek Drejtoria
ceyuTe HeMa cooABeTHa npaKCa Ha Hei3uHa e te Ardhurave Pubtike dhe Inspektoratit
npHMeHa Bo ApxaB[Te-qneHKH. IIo Shtet€ror per Inspektimin 'Ieknik. I(erkesat
p€r mbik€qyrje i referohen numrit
npeAMeTHI,IOT
AOHeCyBabeTO Ha
npaBHnHr4K, Mltr rcrepcrooro 3a eKoHoM ia reprezentativ te koncesionerdve (te
Ao[orHr4Te.rrHo (e r]r H3BecrH cr,rre ndryshem nga dy institucionet), me q€llim
KOHrlecHoHepl,I H (e AaAe poK 3a H3pa6oTKa q€ te shohim n€se gjetiet iane te sakta.
x AocTaByBaH,e Ha HoB nJraH 3a ynpaByBa}be Giegjesisht, ne reg,istrat e Ministrise se
EkonomisE nuk iand regjistruar
co ornaA H 0HHaHcI,lcKa rapaHrIHja.
kompensime te papaguara te koncesioneve
Ilocranynajftrl ro
Hao,q 2.1.5.
AOnOnHUrenHO

AOnpeqr,r3Hpa ao

u
HapeAHLrTe r.r3MeHlr Ha

KOHCTaT[paHr.rTe HeAOCTarl[

npH

cneAelLeTo Ha HanJIaTaTa Ha KoHIIecI,ICKHoT

HaAoMecroK, MnHucrepcrnoro

3a

per p€rdorimin e hap€sir€s, dhe koncesioni

t6 mos jete

revokuar. I{€rkesat ppr

inspektim mbikqyras

iu a dorozoime nd

bashkengiitie te kesa j marr€veshieie.
exononuia AocraB 6aparre aa Bprxelse Ha
Gjetia3.1.1. Ne pErputhie me nenin 100
rrHcneKqlrcKr HaA3op Ao Vnpaaara :a jaonn
paragrafet (6) dhe (7) t€ Ligiit pEr lendet e
flpuxoAr,r u 4o .(pxannraor r4Hc[eKropar 3a
para minerale, mbikeqyrja mbi pagesOn e
TexHHr{Ka nucnercquja. Eaparrara 3a HaA3op
kompensimeve te koncesionit kryhet nga
ce oAHecyBaar Ha penpe3eHTarr4nen 6poj na
Dreltoria e td Ardhurave Publike dhe esht€
KoHrlecrroHepr{ (pasrrueun Ao ABere
e detyruar te paraqeso raport ne Ministrine
uncrlrryqur.r), a co qen Aa ce yBr,rAr{ Aanu
e Ekonomis0 gdo tre muaj. Nd p€rputhie me
KOHCTaTlrpaHlrTe HaoAr.r ce roqHrr. I4MeHo,
lend6n e punds, Drejtoria e te Ardhurave
Bo eBlaAeHrlriara ua MusncrepcrBoro 3a
p6r t€ monitoruar n0
exoHounia He ce eBuAeHTr4paHr,r Publike ka kapacitetin
mEnyr6 adekuate pages€n e kompensimit tE
HeynnareHu KoHqec[cK[r HaAoMecToqr4 3a
koncesionit dhe kamatdn e gjobes ligiore tE
KopxcTelse Ha npocTopoT, a np}rroa Aa He e
parashikuar per pagesa t€ vonuara dhe pdr
oA3eMeHa xonqeculara. Eapar*,ara 3a
tA detyruar koncesionarat t€ paguaine
HHC[eKr{r.rcKr{ xa4sop Br,r
BO npr,rjror Ha oBoi oAroBop.

ru

AocraByBaMe

Haoa 3.1.1. Cor-nacso qreHor 100 craBoBH (6)
u (7) oa 3aronor 3a MlIHepanHH cypoBltHlr,

shumEn

qE i detyrohet. Ministria e

EkonomisE

do td sigurojd formular tE

detyrueshem p0r dor6zimin e llogaritles dhe
prove pEr pages6n kompensimit to
HaA
HanJIaTaTa
Ha
KOHI{eCITCKI{Te
HaA3OpOT
koncesionit, sd bashku me provEn e sasive
HaAoMecror{H ro BprxH Ynpanara:a jaaun te shitura t€ ldndes s€ pa16 minerale.
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Peny6anra CeBepHa MaKeAoExia

Republika e Maqedonis€ s€ Veriut

EfiI Ministria

MnHucrepcrno sa exonouuia
Cexrop 3a Mr,rHepanHu cypoBxHlr

e

Ekonomis€

Departamenti i lEnddve td para minerale

u ur,la o6epcra Ha ceKor,r rpu
Meceuu Aa AocraByBa u:nerurai Ao
[pr4xoAH

Gjetja 3.1.2.-3.1.6 TE dh€nat e Ministris€ sE
Ekonomise permbain€ t€ dhdna per pagesen

Murlrcrepcrnoro sa ercouonnja. Cornacno

e

npeAMeror Ha pa6ora ua Ynpaaara :a ianHu
npxxoAll Ma Kanaqrrer coogaerno ga ia

perdorimin e hapdsir6s dhe monitorolne
rregullisht mbledhien mbi kdt6 baz€. l'E
dhEnat e falimentimit nuk mund t'i

kompensimit

te

koncesionit

per

cneAr.r Ha[JraTaTa Ha KoHI{ec}lcK[.toT
HaAOMeCTOK H Ha 3aKOHCKara Ka3HeHa nFnshtrohen regiistrimeve, sepse

ne

perputhje me nenin 50 paragrafi (1) linla 4,
3aAOJIXLT KOHIIeCHOHepHTe Aa fO n.rIaTaT hapla e procedurave tE falimentimit t€
AoJtfyBaHHor lrsHoc. MuHr4crepcrBoro 3a koncesionerit, €shtE baz€ pdr pdrfundimin e
exououuia t(e npe4nugl.r 3aAorxrrrereH koncesionit. Ministria e Ekonomis€ pasi tE
o6pa:eq 3a AocraByBabe Ha npecMerKa r.r p0rcaktol se esht€ hapur procedurE
AOKa3 3a nnaTeH KOHIIeCICKI{ HaAOMeCTOK, falimentimi tek ndonlO koncesioner (me
3aeAHO CO AOKa3 3a npOAaAeHHTe KO.rrHqUHu
kqyrlen n€ Qendrdn e Shp0rndarles s€
Ha MHHepanHa cypoBI,IHa.
Regiistrit Qendror dhe "GazetEs Zyrtare td
Haoa 3.1.2.-3.1.6 Enugenqniara Ha Republik6s s€ Maqedonise sd Veriut"),
Mlluucrepcrooro 3a eKoHoMr.ria cogpxra menieher0 p€rpilon dhe i dorEzon Qeveris€
KaMara npl-t 3aAouHero n,ra(arre H Aa

r].r

vendim p€r pErfundimin e
IIoAaToIIH 3a I(OHI{eCT4CKHOT HaAOMeCTOK 3a
Kop14crerte Ha npocropor r,r pe4oano ja koncesionit. I{ontrolli i sasive td lendds sE
par6 minerale
shitura
te
cJreAH Hannarara no onoj ocuon. flo4aroqu
grumbulluara
mund
t€
kryhet vetem nga
:a creuai He Moxar ga 6t4ar npeAMer Ha
sherbimet
inspektimit
permes
enu4eurlriara, 6ugei(u cor;racHo .raeu 50
cran (l) aanxeja 4, oraoparcero Ha creuajua inspektimit ta rregullt.
nocTanKa Ha KoHqeclloHep, e ocHoB 3a Ministria e Ekonomis€, pErmes Sektorit per
para minerale, nuk ka asni€
npecraHoK Ha Baxe[6e na roxqecuiara. lend€t
Mnuucrepcrnoro sa exonouuja orKaKo ke mundesi ligiore ose kapacitet institucional
yrBpAl{ AeKa xal Hexoi KoHqecuoHep e p€r td bero tE niEit€n gje. N€ t6 nieitdn kohe,
orBopeHa nocranra Ha creqaj (no yeug no nE p6rputhie me Ligiin p€r lend€t e para
propozim

te

dhe

e

e

I-lenrpalHuor minerale, gioba pdr shkelle te p€rcaktuar
perlrcrap n ,Cnyx6en BecHHK Ha me ligl shqiptohet nga shdrbimet
Peny6.nr.rxa Cenepna Maxegouuia"), BeAHatll kompetente t€ inspektimit.
.{ucrpu6yrunnuor

[oArorByBa

r{

r{eHTap ua

4o

Baagara
[peAnor-oAnyKa 3a npecTaHoK Ha BaxeH,e
ua rcouqecuja'ra. I(ourpo.ua Ha peanHo

AocraByBa

npoAaAeHHTe r{ Ha Ha[JIaTeHHTe Ko.rrllrtHHH
Ha MUHepanHa cypoBl4Ha MoxaT Aa BpUaT
Ml,l xcrepcrBo ia e(oHoMnia xa
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Peny6.nura CeBepHa MaKeAoHnia

Republika e Maqedonise se Veriut

Q

MuHucrepcrno 3a eronoMxia
Cexrop 3a MllHepanHH cypoBuHr,r

e

EkonomisE

Departamenti i 16ndeve tE para minerale

eAHHcrBeHo HHc[eKr{HCKHTe cry>x6N npexy
peAoBHo Bprxer6e Ha ITHCneKTIHCKH HaA3Op.

Mnuucrepcrooro

Ministria

:a

e

Per koncesionardt qd i
ndnshtrohen konstatimit nga kio pik6,
Gietja

3.1.7.

exouorr,rnia npeKy
Cexropor 3a MuuepanHlr cypoBrrHr4, HeMa Ministria e Ekonomis€ dorEzoi kerkes6 p€r
3AKOHCKA
MOXHOCT,
HA'TY
inspektim te iasht€zakonshom ne
l,rHcTr,rryq[oHaneH Ka[aq[TeT Aa ro Bp[Iu Inspektoratin Shtet6ror p€r Inspektim
nctoro. HcroopeMeHo, cor;racHo 3anonor :a Teknik. Pas shqyrtimit te gietieve giatd
MuHepanHu cypoBHHH, r-no6a no u3BpuJeH inspekt imil, do tF pFrgiigiemi.
npeKpuroK yTBpAeH co 3aKoH, H3peKyBaaT
HaAJrexHlrre 14Hcnerqr.rcrN cayx6r.
Gietia e 3.1.8. I(Erkesa per Inspektim te
n6 Inspektoratin
,{onornureluo, Munucrepcrnoro 3a lashtezakonshdm
exououuia ke u:npruu ynuA xai cure Shteteror te Inspektimit Teknik ka kerkuar
KoHllectroHepn Kou HMaar go6ueno q€ kontrolli tE kryhet nga koncesionar6t qE
shfryt€zoln€ l€ndet e para minerale
Ao3Bona 3a eKcnnoarar{uja, a xaj rcou e
metalike, minierat BuEim, Zletovo, Toranica
LrcreqeH poKor 3a 3anoqHyBalLe co pa6ora u
dhe Sasa per te treguar te dhena te vErteta
coogeerxo (e npeB3eMe MepKrr.
mbi pErmbajtjen e depozitave minerale,
Haol, 3.1-7 - 3a rcouqecnoxepr{Te Kou ce perkat6sisht metalet qE merren giat6
npeAMer Ha HaoAoT oA oBaa ToqKa, procesit t€ perpunimit t€ tyre dhe naise ata
Mr.rxucrepcrnoro 3a eKoHoM14ia AocraeH paguaind kompensime t6 pershtatshme pdr

Eaparue 3a Bprnerte Ha

BoHpeAeH

r,rHCneKrIucKH HaA3op Ao .[pxanHuor
HHcneKropar 3a rexHHr{Ka r.rncnexquia. llo
pa3rneAyBarie Ha KoHcTaTrrpaHr4oT HaoA
npn yBl,tAor, Aono/'rHHTerHo (e o4rooopllve.

l(ete.

Haoa 3.1.8. Co Bapamero 3a BoHpeAeH
IrHCneKr{Hcrr,t HaA3op Ao,(pxanurlor
HHCneKTopar 3a rexHxqKa uHcnerquja
no6apano e Aa lrce :npuu rourpo.na rai

KOHI{eCHOHepIrTe (or4
BprIIaT
ercuoaraquia Ha Mera.nHqHH MliHepanHx
cypoBr.rHlr, pyAHur{xre Eyuuru, 3;rerono,
TopaHuqa u Caca Bo HacoKa Aarr.r
npr,IKaxyBaaT BrIcTr.IHIrTt IOAaTOIII4

3a

coApxr.rHaTa Ha MHHepanHITe CypoB[.rHH Bo
KOHI-{eHTpaTI{Te, OAHOCHO MeTanHTe KOl,I Ce

go6uoaar Bo npoqecor Ha
l\,lnHrcrepcrBo

3a exoHoMxia Ha
Peny6nHxa CeBepHa Max€aoHsia
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Pe[y6nrKa CeBepHa Maregourja

Munr.rcrepcrro 3a eroHoMrria
Cenrop 3a MHHepanH14 cypoBr4Hr4
npepa6o'rrca

v

Aanla

3a roa

Republika e Maqedonis€ se Veriut

Ministria

e

Ekonomise

Departamenti i l6nddve t€ para minerale

n;raftaar
Me respekt,

cooABeTeH HaAoMecToK.

Co noqr.rt,

HHla-

KreshnikBektes
MI4H14CTE

MINISTER

p"rgffi

S4k,.i

l43pa6orxn/ Perpiloi: An"*rrrop^ Mn
KoHrponxpan/Kontrolloil.rn-r letonKusi/trAtA'
/\^
Cornacer/ Dha pelqimin: u-p Pa:ueua r{orG(< Iypoeu*,{ l)

MrH crepcrBo

t2
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na
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Одговор
на забелешки на
Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор
На ден 31.05.2021 година добиени се забелешки на Нацрт извештајот за извршената
ревизија на успешност „Ефективност на мерките и активностите за искористување
на минералните суровини и наплата на надоместоците“, бр. 14 - 315/27 од 29.04.2021
година, од одговорното лице, министерот на Министерството за економија,
заведени во Државниот завод за ревизија под број 14-315/31 од 31.05.2021 година.
Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и
констатирано е следното:
1.

Забелешката на констатираната состојба во точката 1.1.1 која се однесува на
отсуство на долгорочна Стратегија за спроведување на ефективна политика за
управување со минералните суровини, претставува известување за
активностите што се преземени и треба да бидат преземени во иднина за
спроведување на дадената препорака. Во прилог е доставено Барање бр.242537/1 од 27.05.2021 година до МАНУ за организирање на состанок во врска со
склучување на Меморандум за соработка за изработка на Стратегија и Решение
бр.24-2529/1 од 27.05.2021 за формирање на Работна група за координација и
следење на активностите за изработка на Стратегија за геолошки истражувања,
одржливо искористување и експлоатација на минералните суровини за период
од 20 години, почетни активности што не ја менуваат состојбата наведена во
наодот.

2.

Забелешката на констатираната состојба во точката 1.1.2, која се однесува на
честото менување на одредбите од Законот за минерални суровини, без
претходно изградена системска рамка за нивна имплементација, не се
прифаќа, бидејќи во забелешките се наведени причините за утврдените
состојби. Најчесто измените и дополнувањата на Законот се иницирани со
заклучок од седница на Владата на РСМ, а измените и дополнувањата на
Законот од 2019 година се изработени од група пратеници, не земајќи го во
предвид мислењето на министерството. Министерството ги наведува
причините за донесување на одредбата која се однесува на основот за
едностран раскин за договор за концесија за експлоатација на минералните
суровини во случаите кога концесионерот не се придржувал кон решенијата и
мерките за заштита на животната средина утврдени со прописите од областа на
животната средина, нарушување на јавниот интерес, безбедноста и здравјето на
локалното население, иако констатираната состојба од страна на ревизијата се
однесува на условите за еднострано раскинување на договорот за концесија кои
се општи, не доволно јасни и прецизни. Во забелешката е наведено дека со
предлог измените и дополнува на Законот за минерални суровини извршено е
усогласување со Законот за прекршоци, Законот за услуги и Законот за

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________

1

техничка инспекција, состојба што ревизијата ја има земено предвид во текот
на вршење на ревизијата и истата е наведена во наодот.
3. Забелешката на констатираната состојба во точката 1.1.3 која се однесува на
недонесени подзаконски акти, претставува известување дека изработените
подзаконски акти со Барање бр.24-2531/1 од 27.05.2021 година се доставени до
Секретаријатот за мислење, односно се во постапка на донесување. Нацрт подзаконските акти од предметната област беа земени предвид во текот на
вршење на ревизијата и истото е наведено во наодот.
4.

Забелешката на констатираната состојба во точката 1.1.4 која се однесува на
непочитување на законската обврска за донесување на годишна програма за
рекултивација на деградирани простори, претставува известување за
активностите што се преземени и треба да бидат преземени во иднина за
спроведување на дадената препорака. Министерството известува дека во
буџетот за 2022 година ќе предвиди средства за изработка и реализација на
програмата и доставен e Предлог за изработка на годишна – рамковна програма
за регенерација и ревитализација на напуштените рудници и каменоломи во
РСМ, активности кои не влијаат на дополнување на изнесеното во наодот.

5.

Забелешката на констатираната состојба во точката 1.2.1 која се однесува на
недоволна и несоодветна кадровска екипираност на Секторот за минерални
суровини, претставува известување за активностите кои ќе бидат преземени
во иднина за надминување на состојбите и потврда на констатираните состојби
од страна на ревизијата. Идните активности што ќе ги преземе субјектот во
однос на своето работење ќе бидат насочени кон барање согласност од
Министерството за финансии за нови работни позиции во Секторот.

6.

Забелешката на констатираната состојба во точката 1.2.2 која се однесува на
отсуство на процедури и политики за функционирање на воспоставениот
систем за управување со минералните суровини, не се прифаќа, од причина
што не се презентирани информации кои на ревизијата не и беа познати во
текот на извршување на ревизијата. Во прилог на забелешката доставени се
процедури за доделување на концесии за проспекциски геолошки
истражувања, детални геолошки истражувања, експлоатација на минерални
суровини, продолжување на концесиите и др. кои беа земени предвид во текот
на вршење на ревизијата и не ја менуваат утврдената состојба која се однесува
на отсуство на процедури, со јасно дефинирани одговорности и надлежности на
институциите вклучени во процесот на управување со минералните суровини,
за обезбедување редовна меѓусебна институционална комуникација и
координација преку линиите на известување на хоризонтално и вертикално
ниво, стандардизираност на податоците и нивна навремена размена.

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________

2

7.

Забелешката на констатираната состојба во точката 1.3.1 која се однесува на
надополнување на регистарот со податоци за: видот на постапката по кој е
склучен договорот и линкови до оригиналните документи кои се од важност за
корисниците, претставува известување за активностите кои ќе бидат
преземени во иднина за надминување на состојбата.

8. Забелешката на констатираната состојба во точката 1.3.3 која се однесува на
неповрзаноста на збирките на просторни податоци за минерални суровини во
Националниот геопортал, составен дел на Националната инфраструктура на
просторни податоци (НИПП), не се прифаќа, од причина што не се доставени
дополнителни докази кои би придонеле за промена на изнесеното во наодот,
односно претставува објаснување за функционирањето на НИПП и не ја менува
констатацијата дека субјектите во НИПП, вклучително и МЕ се обврзани да ги
создаваат, одржуваат и ажурираат метаподатоци за збирките на просторни
податоци и услуги, согласно законските одредби.
9. Забелешката на констатираните состојби во точката 2.1.1. која се однесува на
недостатоците во начинот на кој се уредени постапките за доделување на
концесии за минерални суровини, во однос на обезбедување мислење од страна
на надлежните институции, постапување во случај на добиено негативно
мислење и недефинираните рокови, не се прифаќа , бидејќи ги објаснува
причините за констатираните состојби и претставува известување за
активностите кои ќе бидат приземни за спроведување на дадените препораки.
Во забелешката е наведено дека мислења од надлежните органи се бараат само
при постапката пред објавување на јавен повик со нагласување дека истото се
однесува и за експлоатација, што беше земено предвид во текот на
извршувањето на ревизијата. Констатираната состојба на овластениот ревизор
се однесува за доделување на концесија за минерални суровини по пат на
барање од страна на сопственикот на резултатите од извршените детални
геолошки истражувања. Исто така, причините за можноста за доделување на
концесија од страна на Владата и при добиено негативно мислење, беа земени
предвид при вршење на ревизијата и истите не ја менуваат констатирана
состојба. Забелешката која се однесува на законски недефинираните рокови
при спроведување на постапките за доделување на концесиите за минерални
суровини, претставува известување за мерките кои во иднина ќе бидат
преземени од субјектот во насока на спроведување на дадената препорака.
10. Забелешката на констатираните состојби во точките 2.1.2. и 2.1.3 кои се
однесуваат на непочитување на воспоставени процедури за доделување на
концесии за минерални суровини во однос на содржината на одлуките и
договорите за доделување на концесии за минерални суровини, претставува
известување за мерките кои во иднина ќе бидат преземени од страна на
субјектот во насока на спроведување на дадените препораки.
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11. Забелешката на констатираните состојби во точката 2.1.4. кои се однесуваат на
отсуство на подзаконски акт за формата и содржината на плановите за
управување со отпад, како и необезбедување на финансиска гаранција од
страна на концесионерите, претставува известување за мерките кои во иднина
ќе бидат преземени од страна на субјектот за надминување на состојбите.
12. Забелешката на констатираните состојби во точката 2.1.5. кои се однесуваат на
нераскинати договори од страна на концедентот во случај на неплатени
концесиски надоместоци за простор од страна на концесионерот, не се
прифаќа, бидејќи не се доставени дополнителни докази кои влијаат на промена
на утврдената состојба. При вршење на ревизијата, земена е предвид
електронската евиденција за концесиските надоместоци, како и евиденцијата
за раскинати договори во период од 2015 - 2020 година од Министерството за
економија, чија точност и веродостојност се одговорност на субјектот предмет
на ревизија.
Доставените Барања за вршење на вонреден инспекциски надзор и тоа до УЈП и
ДИТИ со бр.24-2530/1 од 27.05.2021 година, претставуваат потврда на утврдената
состојба од страна на ревизијата и соодветно ќе бидат обелоденети во
Конечниот извештај на овластениот државен ревизор.
13. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.1.1. кои се однесуваат на
не воспоставениот систем за стабилно финансиско управување и контрола на
концесиските надоместоци, односно законски не предвидената обврска за
доставување на пресметки на квартално ниво за продадените количини ниту
документација како потврда за веродостојноста на пресметките врз основ на
кои е извршена уплатата на надоместоците, претставува известување за
мерките кои во иднина ќе бидат преземени од страна на субјектот за
надминување на состојбите.
14. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.1.2 - 3.1.6, а кои се
однесуваат на нецелосната евиденцијата за наплата на концесиските
надоместоци, по основ на простор и експлоатирана количина на минерална
суровина, како и на целосноста, точноста и веродостојноста на истите, не се
прифаќа, бидејќи не се доставени дополнителни докази кои влијаат на
промена на утврдените состојби. Во забелешката е наведено дека контрола на
реалноста на податоците за продадени количини на минерални суровини и
пресметаните концесиски надоместоци единствено можат да вршат
инспекциски служби, додека МЕ нема законска можност и институционален
капацитет за вршење на контрола, од друга страна исто така глоба по извршен
прекршок изрекуваат надлежните инспекциски служби, што од страна на
ревизијата беше земено предвид при утврдување на состојбите. Забелешката за
состојбите кои се однесуваат на неплатени/неевидентирани концесиски
надоместоци за експлоатација на минерални суровини кај концесионери на кои
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им е истечен рокот за отпочнување со експлоатација,
претставува
известување за мерките кои во иднина ќе бидат преземени од страна на
субјектот за надминување на состојбите.
15. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.1.7. кои се однесуваат на
констатиран ископ на минерална суровина надвор од експлоатационото поле
за кое концесионерот поседува дозволата за експлоатација, како и помалку
платен концесиски надоместок за експлоатирана минерална суровина,
претставува известување за мерките кои ги презелo министерството во насока
на спроведување на дадените препораки.
Барањето до ДИТИ за вршење на вонреден инспекциски надзор бр.24-2530/1 од
27.05.2021 година, соодветно ќе биде обелоденето во Конечниот извештај на
овластениот државен ревизор.
16. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.1.8. кои се однесуваат на
непостоење на унифицирана односно стандардизирана методологија за
пресметка на надоместоците за металичните минерални суровини, помалку
пресметани/платени надоместоци за експлоатирана количина на сребро метал,
како и користење на мерни единици кои не се во согласност со меѓународниот
систем на мерни единици SI, претставува известување за мерките кои ги
презел субјектот во насока на спроведување на дадената препорака.
Барањето до ДИТИ за вршење на вонреден инспекциски надзор бр.24-2530/1 од
27.05.2021 година, соодветно ќе биде обелоденето во Конечниот извештај на
овластениот државен ревизор.
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