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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3815.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈПВ ЛИСИЧЕ-ВЕЛЕС ЗА 2017 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ
Лисиче-Велес за 2017 година бр.02-124/5 од 27.2.2018
година и 02-124/4 од 27.2.2018 година, усвоени од
Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 27.2.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5452/1
Претседател на Владата
13 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3816.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ПО ГОДИШНАТА
СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА НА ЈПВ ЛИСИЧЕ –
ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Одлуката за
покривање на загубата по Годишната сметка за 2017
година на ЈПВ Лисиче-Велес бр.02-317/7 од 4.7.2018
година, донесена од Управниот одбор на ова јавно
претпријатие, на седницата одржана на 4.7.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-5452/2
13 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3817.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки
болести „Св.Наум Охридски“-Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,
преработка, рециклирање и уништување на отпад на
движни ствари – опрема кои немаат вредност односно
се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и
не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расход на основни средства и ситен
инвентар бр.02-2471/3-3 од 3.8.2018 година, донесена
од Управниот одбор на Јавната здравствена установа
Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“-Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8354/1
Претседател на Владата
13 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3818.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ, ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГРАНД – УНИ ИНВЕСТ ДООЕЛ ВИНИЦА НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДЕЦ“, ОПШТИНА ВИНИЦА
1. На Друштвото за транспорт, градежништво, производство, трговија и услуги ГРАНД – УНИ ИНВЕСТ
ДООЕЛ Виница се доделува концесија за експлоатаци-
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ја на минерална суровина – глина на локалитетот „Градец“, Општина Виница, со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелите и тоа:
Поле 1

Т-1
Т-2

Координата
Y
7626809
7626866

Координата
X
4634924
4634959

Т-3

7626926

4634983

Т-4

7626968

4634932

Т-5

7626950

4634909

Т-6

7626894

4634896

Т-7

7626914

4634804

Т-8

7626941

4634808

Т-9

7627013

4634746

Т-10

7627001

4634709

Т-11

7627055

4634719

Т-12

7627028

4634692

Т-13

7627034

4634679

Т-14

7627019

4634666

Т-15

7627029

4634658

Т-16

7627074

4634700

Т-17

7627095

4634669

Т-18

7627054

4634618

Т-19

7627054

4634618

Т-20

7627027

4634649

Т-21

7626980

4634670

Т-22

7626919

4634738

Т-23

7626869

4634804

Т-24

7626825

4634876

Точка

Поле 2
Точка

Координата
Y

Координата
X

Т-1
Т-2

7626762
7626909

4634794
4634701

Т-3

7626922

4634671

Т-4

7626914

4634660

Т-5

7626832

4634715

Т-6

7626776

4634742

Т-7

7626741

4634781

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P =
0.034942 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со 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 суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8825/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3819.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Завод за нефрологија Струга, му
престанува користењето на движнaта ствар и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Здравствен дом Македонски Брод.
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Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Завод за нефрологија Струга, склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движнaта ствар од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9454/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3820.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ.НАУМ
ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје му престанува користењето на движните
ствари – медицинска опрема и тоа:

Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9468/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3821.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО
СМЕСТУВАЊЕ КО МИСЛЕШЕВО ВОН Г.Р.,
ОПШТИНА СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена А4-времено сместување
КО Мислешево вон г.р., Општина Струга.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје.
Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9536/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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3822.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ТЕТОВО

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Штип,
за потребите на ООУ „Ванчо Прке“ – Штип.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Тетово, за потребите на СОУ „Кирил Пејчиновиќ“ Тетово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9684/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3823.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Штип, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9702/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3824.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВРАПЧИШТЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Охрид,
за потребите на ООУ „Живко Чинго“ – Охрид.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Врапчиште, за потребите на ООУ „Наим Фрашери“ – Врапчиште.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Врапчиште, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9703/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3825.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9704/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3826.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КРАТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Кратово, за потребите на ООУ „ Кочо Рацин“ – Кратово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кратово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9706/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3827.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

3828.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Битола,
за потребите на ООУ „Коле Канински “ - Битола.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Гостивар, за потребите на ООУ „Братство Единство“ - Гостивар.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9711/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9713/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3829.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Гази
Баба, за потребите на ООУ „25 мај “ -Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Гази Баба, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Куманово, за потребите на ООУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Куманово, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9714/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3830.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9716/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3831.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГАЗИ БАБА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница Охрид.
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Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9748/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3832.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
– ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Општа болница – Велес.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница – Велес, со кој се уредуваат правата и обврските
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9759/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3833.
Врз основа на член 33 став (1) од Законот за музеите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЕКСПОНАТИТЕ ОД НАЦИОНАЛНИОТ АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ СО
МУЗЕЈ - СОФИЈА И ОД НАРОДНИОТ МУЗЕЈ
БЕЛГРАД КОИ ЌЕ БИДАТ ПРЕЗЕНТИРАНИ НА
ИЗЛОЖБАТА „100 ГОДИНИ ТРЕБЕНИШТЕ“ ВО
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА АРХЕОЛОШКИ
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава осигурување за експонатите од Националниот археолошки институт со музеј
– Софија, Република Бугарија и за експонатите од
Народниот музеј Белград, Република Србија кои ќе
бидат презентирани на изложбата „100 години Требениште“, организирана од страна на Националната
установа Археолошки музеј на Македонија – Скопје,
во периодот од ноември 2018 година до јуни 2019
година.
Член 2
Националната установа Археолошки музеј на
Македонија – Скопје за експонатите од членот 1 од
оваа одлука обезбедува посебни услови за заштита и
тоа:
- 24 - часовно физичко обезбедување,
- системи за вентилација и климатизација во изложбениот простор,
- видео надзор на изложбениот, административниот
простор и депоата,
- алармни уреди на сите витрини за изложување на
експонати,
- аларми за рана детекција на пожар и
- централен систем за гасење на пожарот со интерен
гас.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10214/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3834.
Врз основа на член 22 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16,
163/16, 64/18 и 168/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

20 ноември 2018

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО–ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО–
ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко–
планска документација и урбанистичко–проектни документации за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/18, 56/18 и 73/18), во глава
I, во точката 1, по подточката 1.9 се додаваат пет нови
подточки 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 и 1.14 кои гласат:
„1.10. Изработка на државна урбанистичко-планска
документација за изградба на „Тренинг центар МВРУБК, КО Загорци, општина Радовиш;
1.11. Изработка на проект за инфраструктура за изградба на пат до „Тренинг центар МВР-УБК“, КО Загорци, општина Радовиш;
1.12. Изработка на Урбанистички план за село Мојанци, Општина Арачиново;
1.13. Изработка на Државна урбанистичко–планска
документација за регионална депонија Русино, општина Гостивар.
1.14. Изработка на урбанистички планови, урбанистичко-плански документации или урбанистичко-проектни документации за електроцентрали од обновливи
извори на енергија за потребите на Министерство за
економија согласно Законот за енергетика.“.
Подточката 1.10 која станува подточка 1.15 се менува и гласи:
„Изработка на заштитно конзерваторски основи за
урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од оваа програма;“.
Подточката 1.11 која станува подточка 1.16 се менува и гласи:
„Изработка на ажурирани геодетски подлоги за урбанистичките планови, урбанистичко-планските документации и урбанистичко проектните документации од
оваа програма;“.
Подточката 1.12 која станува подточка 1.17 се менува и гласи:
„Изработка на студии или елаборати за стратешка
оценка на влијанието врз животната средина за урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од оваа програма;“.

Бр. 212 - Стр. 11

Подточките 1.13, 1.14 и 1.15 стануваат подточки
1.18, 1.19 и 1.20.
2. Во точка 3 по зборовите „точка 1“ се додаваат
зборовите „подточките 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19
и 1.20“
3. По точката 3 се додава нова точка 4 која гласи:
„Исплатата на средствата од точка 1 подточка 1.1 за
прифатените предлози од јавниот повик за изработка
на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански
документации и урбанистичко-проектни документации
за 2018 година, се врши авансно, со приложени: програма, договор, протокол за урбанистичките планови,
регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко планска документација и урбанистичко проектни документации, во вредност од 20% од
утврдената вредност во протоколот, а останатиот дел
од исплатата ќе се изврши на следниот начин:
- за урбанистичките планови 30% од вредноста на
задачата ќе се исплати по изработување на планската
програма, а 50% по изработување на предлогот на урбанистичкиот план;
- за регулациските планови на генерални урбанистички планови 30% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планска програма, a 50% од
вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедено позитивно мислење од надлежната комисија за урбанизам;
- за урбанистичкo планските документации 30% од
вредноста на задачата ќе се исплати по изработување
на планската програма, a 50% од вредноста на задачата
ќе се исплати по обезбедување на позитивен извештај
од стручна ревизија на урбанистичка планска документација;
- за урбанистичко–проектните документации 80%
од вредноста на задачата ќе се исплати по нивно изработување и доставување во информацискиот систем е урбанизам.“.
4. Точката 4 станува точка 5.
5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-10178/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3835.
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
и 83/2018) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-57 од
10.10.2018 година од страна на Еурохаус АД Скопје за
давање согласност за именување на лицето Стефан
Степаноски за директор на брокерската куќа Еурохаус
АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден
8.11.2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност за именување на Стефан Степаноски за директор на брокерската куќа Еурохаус АД
Скопје.
2. Согласноста за именување на Стефан Степаноски
за директор на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје
се дава до 4.10.2022 година, согласно Одлуката бр.0381/2 од 5.10.2018 година донесена на Собрание на акционери на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје и
Одлуката бр.03-82 од 5.10.2018 година донесена од
страна на Одборот на директори на брокерската куќа
Еурохаус АД Скопје.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на
разрешување на Стефан Степаноски од функцијата директор на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија и во други случаи утврдени
со закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-57
8 ноември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
По овластување на Претседател
Комисионер,
Лиле Делиџакова, с.р.
__________

3836.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
и 83/2018) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1
08-62 од 18.10.2018 година на седницата одржана на
ден 8.11.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето
Лазо Смилевски роден во Кратово и со место на живеење во Скопје.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Лазо
Смилевски се дава за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Лазо
Смилевски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите
предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-62
8 ноември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
По овластување на Претседател
Комисионер,
Лиле Делиџакова, с.р.
__________

3837.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
и 83/2018) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 0863 од 19.10.2018 година на седницата одржана на ден
8.11.2018 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето
Стојан Василев од Скопје.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето
Стојан Василев се дава за период од 5 (пет) години од
денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето
Стојан Василев престанува да важи и пред истекот на
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите
предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-63
8 ноември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
По овластување на Претседател
Комисионер,
Лиле Делиџакова, с.р.

20 ноември 2018

Бр. 212 - Стр. 13

3838.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
и 83/2018) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 0866 од 31.10.2018 година на седницата одржана на ден
8.11.2018 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на лицето Стојан Василев од Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Стојан Василев се дава за период од 5
(пет) години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Стојан Василев престанува да важи и
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во Службен весник на
Република Македонија.
Број УП1 08-66
8 ноември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
По овластување на Претседател
Комисионер,
Лиле Делиџакова, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
3839.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинејa
2 и член 20 став 1 алинеја 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14, 142/16, 132/17 и 168/18), а во врска со член 71
став 1 алинеи 17 и 18 и член 75 од истиот Закон, член
15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51
став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од
29.8.2014 година, по спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, објавен врз основа на Одлуката
на Агенцијата за објавување на јавен конкурс, УП1

бр.08-388 од 16.7.2018 година (објавена во „Службен
весник на Република Македонија“ бр.132/18), а во
врска со поднесената Пријава наш арх.бр.08-488 од
15.10.2018 година, со појаснување од 31.10.2018 година, од страна на кандидатот, правното лице Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИJA Скопје од
Скопје, Извештајот од оценување на поднесената пријава наш арх.бр.08-488 од 9.11.2018 година и Заклучокот бр.02-4980/2 од 16.11.2018 година, на својата 44-та
седница одржана на 16.11.2018 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА НЕПРОФИТНА
РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА
1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис, наменет за христијанското население, на подрачјето на општина Струмица, на локално ниво, на македонски јазик, на кандидатот правното лице Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје, со
седиште на ул.„Петар Попарсов“ бр.43 Скопје- Центар,
со ЕМБС 6799809 и ЕДБ 4080012530321.
Радио програмскиот сервис од ставот 1 на оваа точка ќе се емитува преку радиофреквенција определена
од страна на Агенцијата за електронски комуникации
на Република Македонија, и тоа: 106.5 МHz.
2. Дозволата за радио емитување на локално ниво,
наведена во точка 1. на оваа Одлука, се доделува за
временски период од 9 (девет) години и истата не може
да се пренесува на друго лице.
3. По приемот на оваа Одлука за доделување дозвола, кандидатот на конкурсот, правното лице Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од
Скопје, на кое му е доделена дозволата од точка 1. на
оваа Одлука, треба да регистрира непрофитна радиодифузна установа во соодветниот регистар, согласно член
77 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
Непрофитната радиодифузна установа, која ќе биде
основана од кандидатот на конкурсот, правното лице
Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје
од Скопје на кое му е доделена дозволата од точка 1. на
оваа Одлука, ќе плаќа годишен надоместок за дозволата на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година
почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во
рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата. Начинот на пресметка,
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фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата
ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“
бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските
сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/14).
4. Агенцијата за електронски комуникации врз основа на дозволата за радио емитување со користење на
радиофреквенции издава одобрение за користење на
радиофреквенции согласно со Законот за електронските комуникации.
За користење на радиофреквенциите, се плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред
почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за
користење на радиофреквенции.
5. Непрофитната радиодифузна установа, која ќе
биде основана од кандидатот на конкурсот, правното
лице Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА
Скопје од Скопје, на кое му е доделена дозволата од
точка 1. на оваа Одлука, се обврзува да започне со
вршење на дејноста во рок до 6 месеци од датумот на
доделување на дозволата.
Во случај на непочитување на рокот за започнување
со вршење на дејноста наведен во ставот 1 на оваа точка од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената
дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и
ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.
6. Правното лице, наведено во точка 1 на оваа Одлука, на кое му е доделена дозволата за радио емитување е должно во целост да ги исполни условите и барањата на кои се обврзало во Пријавата при конкурирањето.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги ќе изврши стручен надзор во рок од 30 (триесет) дена од истекот на триесеттиот ден од денот на започнувањето со вршење на дејноста утврден во дозволата за радио емитување, со цел утврдување на исполнувањето на техничките, просторните и кадровските
услови, во согласност со барањето за добивање дозвола
за радио емитување.
7. За оваа Одлука писмено се известува учесникот
на Јавниот конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на
програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на
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општина Струмица, правното лице Здружение РАДИО
МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје, како
единствен учесник на овој јавен конкурс, во рок од 7
(седум) дена од денот на донесувањето на одлуката.
8. Оваа Одлука е конечна и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Образложение
Согласно член 69 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за програмскиот сервис
на терестријално радио што се емитува преку ограничен ресурс како што се радиофреквенции, Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја доделува дозволата за радио емитување по пат на јавен конкурс.
Агенцијата согласно член 70 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесува
одлука за објавување на јавен конкурс за доделување
на дозвола за радио емитување, по службена должност
или по прием на писмено барање од заинтересирана
страна, во согласност со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, како и во согласност
со Студијата, на начин и постапка утврдени во член 70
од напред цитираниот Закон.
Врз основа на Писменото барање од заинтересирана страна, Комисија за односи со верските заедници и
религиозни групи бр.03-91/1 од 9.3.2018 година (наш
арх.бр.08-1134/1 од 9.3.2018 година), Писменото барање од заинтересирана страна, Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје (наш
арх.бр.03-5529/1 од 12.12.2017 година), Известувањето
од Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија во врска со барањето информација за
слободни фреквенции за емитување на радио програма
на локално ниво за град Струмица бр.0805-1216/5 од
20.4.2018 година (наш арх.бр.08-1134/9 од 20.4.2018 година) и изработената Студија од страна на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за
доделување дозвола за непрофитно радио на локално
ниво, на подрачјето на општина Струмица наш
арх.бр.08-3206/1 од 10.7.2018 година, Советот на
Агенцијата донесе Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна устнова за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, УП1 бр.08-388 од 16.7.2018 година која беше објавена на 18.7.2018 година во „Службен
весник на Република Македонија“ бр.132/18.
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Краен рок за доставување на пријави за учество на
јавниот конкурс беше до 16.10.2018 година, односно
кандидатите на конкурсот требаше да поднесат пријава
во рок од 90 (деведесет) дена, сметано од првиот нареден ден од денот на објавувањето на Oдлуката за објавување на јавниот конкурс во Службен весник на Република Македонија. Заклучно до 16.10.2018 година
(крајниот рок за доставување на пријави), до Агенцијата беше доставена 1 (една) Пријава, со придружна документација, за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за
радио емитување на програмски сервис на локално
ниво, на подрачјето на општина Струмица, на
15.10.2018 година од страна на кандидатот Здружение
РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје,
наш арх.бр.08-488, со појаснување од 31.10.2018 година.
Јавното отворање на доставената Пријава за учество на јавниот конкурс од кандидатот Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје, се
одржа 1 (една) недела по истекот на рокот за поднесување на пријавите, односно на 24.10.1018 година, со
што поднесената пријава беше разгледувана од аспект
на тоа дали ги содржи сите потребни обрасци и прилози, односно документи утврдени во член 73 став 3 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
за кое јавно отворање се водеше Записник од јавното
отворање на пријавата за учество на јавен конкурс за
доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица, наш
арх.бр.08-488 од 24.10.2018 година.
Почнувајќи 25.10.2018 година се пристапи кон оценување на поднесената Пријава наш арх.бр.08-488 од
15.10.2018 година, со појаснување од 31.10.2018 година, по предметниот јавен конкурс. Пријавата беше
оценувана според критериумите за оценување утврдени во Oдлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа
за радио емитување на програмски сервис на локално
ниво, УП1 бр.08-388 од 16.7.2018 година, согласно
член 74 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Врз основа на Извештајот од оценување на поднесената пријава за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за
радио емитување на програмски сервис на локално
ниво, на подрачјето на општина Струмица изготвен од
страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, наш арх.бр.08-488 од 9.11.2018 година,
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беше констатирано дека поднесената Пријава за учество на јавниот конкурс на единствениот кандидат Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од
Скопје, наш арх.бр.08-488 од 15.10.2018 година, со појаснување од 31.10.2018 година, ги исполнува условите
утврдени во конкурсот согласно погоренаведената Одлука на Агенцијата.
Врз основа на сето погоре наведено, Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинејa 2 и член 20 став
1 алинеја 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16,
132/17 и 168/18 ), а во врска со член 71 став 1 алинеи
17 и 18 и член 75 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, по спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за
радио емитување на програмски сервис на локално
ниво, објавен врз основа на Одлуката на Агенцијата за
објавување на јавен конкурс, УП1 бр.08-388 од
16.7.2018 година (објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.132/18), а во врска со поднесената Пријава наш арх.бр.08-488 од 15.10.2018 година,
со појаснување од 31.10.2018 година, од страна на кандидатот, правното лице Здружение РАДИО МАРИЈА
МАКЕДОНИJA Скопје од Скопје, Извештајот од оценување на поднесената пријава наш арх.бр.08-488 од
9.11.2018 година и Заклучокот бр.02-4980/2 од
16.11.2018 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и
на веб страницата на Агенцијата.

УП 1 Бр. 08-488
16 ноември 2018 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Учесникот на Конкурсот за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за
радио емитување на програмски сервис на локално
ниво, објавен врз основа на Одлуката на Агенцијата за
објавување на јавен конкурс, УП1 бр.08-388 од
16.7.2018 година (објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.132/18), доколку е незадоволен од Одлуката, има право во рок од 30 (триесет) дена
од денот на приемот на Одлуката да поднесе тужба до
надлежниот суд.
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
32.
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП)
2018/1000 НА СОВЕТОТ ОД 16 ЈУЛИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
(ЗНБП) 2016/1693 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИСИС (ДАЕШ) И АЛ КАЕДА
И ЛИЦА, ГРУПИ, ПРЕТПРИЈАТИЈА И СУБЈЕКТИ КОИ СЕ ПОВРЗАНИ СО НИВ
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1000
на Советот од 16 јули 2018 година за изменување на Одлука (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИС (Даеш) и Ал-Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Македонија.
Член 3
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана,
Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за
транспорт и врски и Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање за
надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.
Член 4
Одлуката (ЗНБП) 2018/1000 на Советот од 16 јули 2018 година за изменување на Одлука (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИС (Даеш) и Ал-Каеда и лица,
групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.
Член 5
Рестриктивните мерки против ИСИС (Даеш) и Ал Каеда и лица, групи, претпријатија и
субјекти кои се поврзани со нив се воведува на неопределено време.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9819/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
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