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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2444.
Указ бр. 41
Од 17 јули 2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 12 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/2001, 5/2003 и 58/2006)

СЕ ОТПОВИКУВА
Бригаден генерал Поповски Милош Здравко

До сега: Командант на Бригадата на Југоисточ-
на Европа СЕЕБРИГ во Лариса, Република Грција.

Лична ВЕС: 31140

Отповикувањето да се изврши на ден 15 септември 
2013 година.

Овој Указ влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 07-983/1 Претседател
17 јули 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
___________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2445.

Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
МЕРМЕРИЗИРАН ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „КРАСТА-2“ С.ВРУТОК, ОПШТИНА ГОСТИ-
ВАР НА ДРУШТВОТО ЗА ВАДЕЊЕ КАМЕН, ТР-
ГОВИЈА И ПРОИЗВОДСТВО  ПРОГРЕС 1998

ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.ВРУТОК ГОСТИВАР

1. На Друштвото за вадење камен, трговија и произ-
водство ПРОГРЕС 1998 ДООЕЛ увоз-извоз с.Вруток 
Гостивар му се проширува концесијата за експлоатаци-
ја на минерална суровина – мермеризиран варовник на 
локалитетот „Краста-2“ с.Вруток, општина Гостивар, 
со површина на простор за проширување на концесија 
за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврза-
ни со прави линии, а точките дефинирани со координа-
ти како е дадено во табелата и тоа:

Точка Координата Y Координата X
Т-1 7488790 4624706
Т-2 7488549 4624809
Т-3 7488450 4624644
Т-4 7488682 4624522

2. Површината на просторот на проширувањето на 
концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука 
изнесува P=0.052913 km2.

3. Времетраењето за проширувањето на концесијата 
за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 
24.12.2029 година.

4. Висината на надоместокот за проширувањето на 
концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со 
анекс на Договорот за концесија за експлоатација на 

минералната суровина - мермеризиран варовник на ло-
калитетот „Краста-2“, општина Гостивар бр.24-4758/1 
од 10.06.2008 година (во понатамошниот текст: анекс 
на Договорот), во согласност со Тарифникот за утврду-
вање на висината на надоместоците за издавање на доз-
воли и концесии за вршење на детални геолошки истра-
жувања и концесии за експлоатација на минерални су-
ровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа од-
лука ќе се определат со анекс на  Договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на 
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 
на потпишувањето на анекс на Договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, 
анексот на Договорот ќе го потпише министерот за еко-
номија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 41 - 1362/1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2446.
Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ФЕЛДСПАТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ХАМЗАЛИ“, ОП-
ШТИНА БОСИЛОВО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО ЗА НЕМЕТАЛИ ОГРАЖДЕН АД СТРУМИЦА

1. На Акционерското друштво за неметали ОГРАЖ-
ДЕН АД Струмица му се проширува концесијата за ек-
сплоатација на минерална суровина – фелдспат на лока-
литетот “Хамзали“, општина Босилово, со површина на 
простор за проширување на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелата, и тоа:

Точка Координата Y Координата X
Т-1 7648350 4598650
Т-2 7648550 4598650
Т-3 7648550 4599400
Т-4 7648350 4599400

2. Површината на просторот на проширувањето на 
концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука 
изнесува P=0,150000km2.

3. Времетраењето за проширувањето на концесијата 
за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 
10.03.2030 година.

4. Висината на надоместокот за проширувањето на 
концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со 
анекс на Договорот за концесија за експлоатација на 
минералната суровина-мермери на локалитетот “Ме-
мешли“, Струмица бр.24-9168/1 од 06.11.2007 година 
(во понатамошниот текст: анекс на Договорот) во сог-
ласност 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.
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5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа од-
лука ќе се определат со анекс на  Договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на 
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 
на потпишувањето на анекс на Договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, 
aнексот на Договорот ќе го потпише министерот за еко-
номија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 41-1554-1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2447.

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-
рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ СО МЛЕ-
КО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ МЛЕКАРА УВОЗ-
ИЗВОЗ ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БЕГОЈЦА“

С. СТЕНЧЕ, ОПШТИНА БРВЕНИЦА

1. На Акционерското друштво за производство и 
промет со млеко и млечни производи МЛЕКАРА увоз-
извоз Тетово се доделува концесија за експлоатација на 
минерална суровина – песок и чакал на локалитетот 
“Бегојца“с.Стенче, општина Брвеница, со површина на 
простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките де-
финирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа:

Точка Координата Y Координата X
Т-1 7498519 4637427
Т-2 7498551 4637434
Т-3 7498652 4637476
Т-4 7498688 4637483
Т-5 7498746 4637504
Т-6 7498769 4637492
Т-7 7498794 4637436
Т-8 7498809 4637424
Т-9 7498811 4637399
Т-10 7498823 4637356
Т-11 7498843 4637318
Т-12 7498840 4637306
Т-13 7498817 4637309
Т-14 7498781 4637323
Т-15 7498730 4637324
Т-16 7498653 4637307
Т-17 7498631 4637296
Т-18 7498595 4637257
Т-19 7498600 4637324
Т-20 7498564 4637341
Т-21 7498539 4637375

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0.042962 km2.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки ис-
тражувања 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 До-
говорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 41 – 2819/1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2448.
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12 и 25/13), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 16.7.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА 

УДЕЛ

1. Се дава согласност за пренос на удел во Друштво-
то за градежништво, производство и услуги СУРИН 
Станимир Богојевски ДООЕЛ експорт-иморт с.Старо 
Село Вратница од страна на отстапувачот на удел Ста-
нимир Богојевски, со живеалиште на ул.101 бр.бб, Ста-
ро Село Јегуновце, ЕМБГ 2904935470009 и број на лич-
на карта А0396291 издадена од МВР Тетово на прима-
телот на уделот Јово Богојевски, со живеалиште на 
ул.101 бр.бб Старо Село, Јегуновце, ЕМБГ 
1607955470023 и број на лична карта А0709926 издаде-
на од МВР Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.

                                                                                       
Бр. 41 – 4143/1 Заменик на претседателот

16 јули 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, 
с.р.

__________
2449.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 16.7.2013 година, до-
несе
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА-
ТА СМЕТКА НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАС-
ТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ –

СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 1.01. - 31.12.2012 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 
сметка на ЈП за железничка инфраструктура „Македон-
ски железници“ - Скопје за период 1.01. - 31.12.2012 го-
дина, бр. 310/1-1 од 28.02.2013 година, усвоена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седница-
та одржана на 28.02.2013 година.

2. Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41 – 4615/1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2450.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 16.07.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАС-
ТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ – 
СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД 1.01. - 31.12.2012 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 
извештај на ЈП за железничка инфраструктура „Маке-
донски железници“ – Скопје, за период 1.01. - 
31.12.2012 година, бр. 777/1-1 од 8.05.2013 година, 
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата одржана на 8.05.2013 година.

2. Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41 – 4615/2 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2451.

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 16.07.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ОД РАБОТЕЊЕ-
ТО НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУ-
РА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ ЗА

2012 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
покривање на загубата од работењето на ЈП за желез-
ничка инфраструктура „Македонски железници“ -Скоп-
је за 2012 година, бр. 310/1-1/1 од 28.02.2013 година, 
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата одржана на 28.02.2013 година.

2. Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41 – 4615/3 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2452.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на  
16.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Член 1
Со оваа одлука на општина Бутел се дава право на 

трајно користење градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија кое се наоѓа на: КП бр.3695/3 КО 
Чаир во површина од 111 м2 заведено во Имотен лист 
бр.95424, КП бр.3694 КО Чаир во површина од 55 м2 
заведено во Имотен лист бр. 93099, КП бр. 3696/3 КО 
Чаир во површина од 84 м2 заведено во Имотен лист 
бр. 94081, КП бр.3625/4 КО Чаир во површина од 5641 
м2 заведено во Имотен лист бр. 94080, КП бр.3604/2 
КО Чаир во површина од 32 м2 заведено во Имотен 
лист бр. 94205, КП бр.3624 КО Чаир со површина од 7 
м2 заведено во Имотен лист бр. 3231, КП бр.3626/1 КО 
Чаир во површина од 18 м2 заведено во Имотен лист 
бр. 3380, КП бр.3627/2 КО Чаир во површина од 19 м2 
заведено во Имотен лист бр. 3381, КП бр.3736/2 КО Ча-
ир во површина од 10 м2 заведено во Имотен лист бр. 
94207, КП бр.3735/2 КО Чаир во површина од 8м2 заве-
дено во Имотен лист бр.69, КП бр.3734/2 КО Чаир во 
површина од 4 м2 заведено во Имотен лист бр. 94204, 
КП бр.3733/2 КО Чаир во површина од 1 м2 заведено 
во Имотен лист бр. 94080, предвидено за изградба на 
објект од јавен интерес, спортско игралиште.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок и не 
смее да се пренесува на трети лица.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41 - 4620/1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2453.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-
рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 16.7.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
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ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕ-
РАЛНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ГРАДЕЖНОТО 
ТРГОВСКО УСЛУЖНО ДРУШТВО ДОРА Е АРТЕ 
УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С.ВЕЛЕШТА СТРУГА НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ГОРНА БЕЛИЦА“, 

ОПШТИНА СТРУГА

1. На Градежното трговско услужно друштво ДОРА 
Е АРТЕ увоз-извоз ДООЕЛ с.Велешта Струга се доде-
лува концесија за експлоатација на минерална сурови-
на – минерална –подземна вода на локалитетот “с.Гор-
на Белица“, општина Струга, со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка Координата Y Координата X
Т-1 7463000 4564485
Т-2 7463060 4564520
Т-3 7463000 4564545
Т-4 7462980 4564520

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,002400km2.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки ис-
тражувања 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 До-
говорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.

                                                                                        
Бр. 41 – 4648/1 Заменик на претседателот

16 јули 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2454.
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.0.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС 

НА УДЕЛ

1. Се дава согласност за пренос на удел во Друштво-
то за производство, трговија и услуги БИОМЕДИУМ 
ДОО увоз-извоз Струмица од страна на отстапувачот 
на удел Перо Мишовски, со живеалиште на ул.“М.Ха-
џивасилев-Јасмин“ бр.8-2, Струмица, ЕМБГ 
1506960463018 и број на лична карта А0707211 издаде-
на од МВР Струмица на примателот на уделот Марио 
Мишовски, со живеалиште на ул.“М.Хаџивасилев-Јас-

мин“ бр.8-2, Струмица, ЕМБГ 2203991460026 и број на 
лична карта А0240373 издадена од МВР Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 41 – 4649/1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2455.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-
рални суровини  (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 136/12,  25/13 и 93/13) и член 17 став (3) од 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 16.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1
Концесиите за детални геолошки истражувања на 

минерални суровини се доделуваат во функција на 
вршење на детални геолошки истражувања на минерал-
ни суровини на локалитетите за кои се предлага доделу-
вање. 

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
се стекнува со доделување на концесија, како и момен-
тот дека се работи за истражување на минерални суро-
вини, како единствен начин за продолжување на дејнос-
та е потребно да се доделат под концесија минералните 
суровини определени со оваа одлука. 

Член 2
Како основни цели за доделување на концесиите за 

вршење на детални геолошки истражувања е создавање 
на услови за рамномерно истражување на минералните 
суровини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3
Предмет на концесиите е вршење на детални гео-

лошки истражувања на  минерални суровини на следни-
те локалитети:

- локалитет “Огледалец“ општина Македонски Брод 
за минерална суровина – варовник;

- локалитет “Горна Краста“ општина Сопиште за 
минерална суровина – варовник;

- локалитет “Татарли Чука 2“ општина Валандово 
за минерална суровина – варовник;

- локалитет “Горно Поле“ с. Горна Бањица општина 
Гостивар за минерална суровина – варовник;

- локалитет “Чифлиска Краста“ општина Дебарца за 
минерална суровина – варовник;

- локалитет “Варена Глава“ општина Штип за мине-
рална суровина – варовник;

- локалитет “с. Првце“ општина Теарце за минерал-
на суровина – минерална вода;

- локалитет “Бабин Дол“ општина Делчево за мине-
рална суровина – варовник;

- локалитет “Нежилово, Капиново и Орешје“ општи-
на Чашка за минерална суровина – кварц;

- локалитет “Русова Лака“ с. Мелница, општина 
Чашка за минерална суровина – кварц;

- локалитет “с. Белаковце “ општина Куманово за 
минерална суровина – опалска бреча;
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- локалитет “с. Радово“ општина Демир Хисар за 
минерална суровина – мермер;

- локалитет “Марков Стап“ општина Росоман за ми-
нерална суровина – мермер;

- локалитет “Дебриште“ општина Росоман за мине-
рална суровина – мермер;

- локалитет “Раклиш“ општина Радовиш за минерал-
на суровина – термоминерална вода;

- локалитет “Бањиче - Пена“ општина Тетово за ми-
нерална суровина – термоминерална вода;

- локалитет “Бело Брдо“ општина Пробиштип за ми-
нерална суровина – термоминерална вода;

- локалитет “Мала Боска - Топлак“ општина Дојран  
за минерална суровина – термоминерална вода;

- локалитет “Декова Дабица“ с. Бешиште општина 
Прилеп за минерална суровина – оникс и травертин;

- локалитет “с. Чегране“ општина Гостивар и општи-
на Брвеница за минерална суровина – варовник;

- локалитет “Муратица – с. Никуштак“ општина 
Липково и општина Арачиново за металични минерал-
ни суровини;

- локалитет “с. Малчиште“ општина Студеничани 
за металични минерални суровини;

- локалитет “Краста“ с. Мирдита општина Гостивар 
за минерална суровина – варовник;

- локалитет “Барбарас“ општина Долнени за мине-
рална суровина – варовник;

- локалитет “с. Дреново и с. Лесново“ општина Про-
биштип за минерална суровина – вулкански туф;

- локалитет “Самовиљак“ с. Кален општина Прилеп 
за минерална суровина – амфиболит;

- локалитет “с. Тополчани“ општина Прилеп за ми-
нерална суровина – кварц;

- локалитет “Оџалија“ општина Карбинци за мине-
рална суровина – шкрилец;

- локалитет “Под Ано“ општина Валандово за мине-
рална суровина – геотермална вода;

Концесиите за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задово-
лат условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик.

Член 4
Постапката за доделување на концесиите за детал-

ни геолошки истражувања на минерални суровини ќе 
биде спроведена во рок од 270 дена од денот на форми-
рање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии за детални геолошки истражувања, Влада-
та на Република Македонија на предлог на министерот 
за економија формира Комисија за спроведување на по-
стапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тен-
дерската документација, јавниот повик вклучувајќи го 
и нацртот на договорот. Владата на Република Македо-
нија на предлог на министерот за економија ја одобру-
ва тендерската документација.

По одобрување на тендерската документација за до-
делување на концесии за детални геолошки истражува-
ња на минерални суровини, Комисијата од став 2 на 
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот по-
вик согласно Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство.

Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41 - 4682/1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2456.

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за мине-
рални суровини  („Службен весник на Република Маке-
донија”, бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013 ) и член 17 
став (3) од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 16.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1
Концесиите за експлоатација на минерални сурови-

ни се доделува во функција на експлоатација на мине-
ралните суровини на локалитетите за кои се предлага 
доделување.

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на минерална суровина се стекнува со доделување на 
концесија, потребно е да се доделат под концесија ми-
нералните суровини определени со оваа одлука.

Член 2
Како основни цели за доделување на концесиите за 

експлоатација на минерални суровини е создавање на 
услови за рамномерно искористување на минералните 
суровини и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3
Предмет на концесиите е експлоатација на следните 

минерални суровини: 
- минерална вода на локалитетот „с. Кременица“ оп-

штина Битола и
-  термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“ 

општина Старо Нагоричане. 
Концесијата за експлоатација на минералните суро-

вини, ќе се додели на понудувачот кој ќе ги исполни ус-
ловите содржани во тендерската документација и јавни-
от повик.

Член 4
Постапката за доделување на концесијата за експло-

атација на минералните суровини ќе биде спроведена 
во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисија-
та за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тен-
дерската документација, јавниот повик вклучувајќи го 
и нацртот на договорот. Владата на Република Македо-
нија на предлог на министерот за економија ја одобру-
ва тендерската документација.

По одобрување на тендерската документација за до-
делување на концесиите за експлоатација на минерал-
ните суровини од членот 3 став 1 на оваа одлука, Коми-
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сијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го об-
јави јавниот повик согласно Законот за концесии и јав-
но приватно партнерство.

Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41 – 4683/1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2457.

Bo согласност со член 383, став 1, точка 2 од Зако-
нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 
87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), 
Владата на Република Македонија, во својство на Соб-
рание на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем во државна сопственост Скопје (скратено АД 
МЕПСО - Скопје), на седницата, одржана на 16.7.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ 
СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-
СКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на 

Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост Скопје за 2012 година, усвоена 
на 198-от редовен состанок на Управниот одбор, со Од-
лука УО бр. 02-1229/2-1 од 27.02.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2458.
Bo согласност со член 383, став 1, точка 2 од Зако-

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 
87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), 
Владата на Република Македонија, во својство на Соб-
рание на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем во државна сопственост Скопје (скратено АД 
МЕПСО - Скопје), на седницата, одржана на 16.7.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ 
НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕ-
ДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕ-
НОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  СКОПЈЕ ЗА 2012

ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај 

за работењето на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 
2012, година усвоен на 198-от редовен состанок на 
Управниот одбор, со Одлука УО бр.02-1229/2-3 од 
27.02.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/2 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2459.

Bo согласност со член 383, став 1, точка 2 од Зако-
нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 
87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), 
Владата на Република Македонија, во својство на Соб-
рание на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем во државна сопственост Скопје (скратено АД 
МЕПСО - Скопје), на седницата одржана на 16.7.2013 
година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работењето на Операторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем, во државна сопственост Скопје за 2012 
година, усвоен на 203-от редовен состанок на Управни-
от одбор, со Одлука УО бр.02-2384/2-1 од 25.04.2013 го-
дина.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/3 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2460.
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем 
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО 
- Скопје), на седницата, одржана на 16.7.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем во државна сопственост Скопје во 
2012 година, и тоа:

-   Константин Цветанов - претседател на Надзорни-
от одбор (независен).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/4 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2461.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем 
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО 
- Скопје), на седницата, одржана на 16.7.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем во државна сопственост Скопје во 
2012 година, и тоа:

- Раско Мишкоски - член на Надзорниот одбор (не-
зависен).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/5 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2462.
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за тр-

говските друштва („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата на Републи-
ка Македонија, во својство на Собрание на Операторот на 
електропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем во државна сопственост Скоп-
је (скратено АД МЕПСО - Скопје), на седницата, одржана 
на 16.07.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ  СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем во државна сопственост Скопје во 
2012 година, и тоа:

- Михаил Цветков - член на Надзорен одбор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/6 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2463.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за тр-
говските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата на Републи-
ка Македонија, во својство на Собрание на Операторот на 
електропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управување 
со електроенергетскиот систем во државна сопственост 
Скопје (скратено АД МЕПСО - Скопје), на седницата, од-
ржана на 16.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
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нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем во државна сопственост Скопје во 
2012 година, и тоа:

-   Наташа Радеска-Крстевска - член на Надзорен од-
бор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/7 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2464.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем 
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО 
- Скопје), на седницата, одржана на 16.7.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем во државна сопственост Скопје во 
2012 година, и тоа:

- Ромео Јосифовски - член на Надзорен одбор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/8 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2465.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем 
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО 
- Скопје), на седницата, одржана на 16.7.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем во државна сопственост Скопје во 
2012 година, и тоа:

- Спиро Мавровски - член на Надзорен одбор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/9 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2466.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем 
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО 
- Скопје), на седницата, одржана на 16.7.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со елентрое-
нергетскиот систем во државна сопственост Скопје во 
2012 година, и тоа:

- Жарко Луковски - член на Надзорен одбор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/10 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2467.
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем 
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО 
- Скопје), на седницата, одржана на 16.7.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем во државна сопственост Скопје во 
2012 година, и тоа:

- Фатмир Лимани - член на Надзорен одбор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/11 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2468.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем 
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО 
- Скопје), на седницата, одржана на 16.7.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО 
НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Операторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 

електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем во државна сопственост Скопје во 2012 
година, на член на Управниот одбор, и тоа:

- Крсто Мукоски - член на Управен одбор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/12 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2469.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем 
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО 
- Скопје), на седницата, одржана на 16.7.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО 
НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Операторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем во државна сопственост Скопје во 2012 
година, на член на Управниот одбор, и тоа:

- Дејан Бошковски - претседател на Управен одбор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/13 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2470.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем 
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО 
- Скопје), на седницата, одржана на 16.7.2013 година, 
донесе
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О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО 
НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Операторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем во државна сопственост Скопје во 2012 
година, на член на Управниот одбор, и тоа:

- Катерина Глигорова - член на Управен одбор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/14 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2471.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем 
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО 
- Скопје), на седницата, одржана на 16.7.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО 
НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Операторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем во државна сопственост Скопје во 2012 
година, на член на Управниот одбор, и тоа:

- Михаил Пановски - член на Управен одбор.
Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/15 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2472.
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за тр-

говските друштва („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата на Републи-
ка Македонија, во својство на Собрание на Операторот на 
електропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем во државна сопственост Скоп-
је (скратено АД МЕПСО - Скопје), на седницата, одржана 
на 16.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО 
НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА
Член 1

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 
работењето со Операторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем во државна сопственост Скопје во 2012 
година, на член на Управниот одбор, и тоа:

- Катерина Шкоро Николиќ - член на Управен од-
бор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/16 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2473.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за тр-
говските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата на Републи-
ка Македонија, во својство на Собрание на Операторот на 
електропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управување 
со електроенергетскиот систем во државна сопственост 
Скопје (скратено АД МЕПСО - Скопје), на седницата, од-
ржана на 16.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО 
НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Операторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 
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електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем во државна сопственост Скопје во 2012 
година, на член на Управниот одбор, и тоа:

- Синиша Спасов - претседател на Управен одбор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/17 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2474.
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем 
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО 
- Скопје), на седницата, одржана на 16.7.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО 
НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Операторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем во државна сопственост Скопје во 2012 
година, на член на Управниот одбор, и тоа:

- Зоран Тодоровски - член на Управен одбор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4694/18 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2475.

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјал-
ната заштита (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013 и 
79/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

1. Владата на Република Македонија дава одобре-
ние за основање на приватна установа за социјална заш-
тита на стари лица на ул.“2“ бр.27, Општина Сопиште, 
Скопје, КП.1598/2 на лицето Александра Мартиновска, 
со живеалиште на ул.“2“ бр. 23, Ракотинци,  Скопје.

2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува 
опрема, простор, средства и кадри, согласно со Правил-
никот за нормативи и стандарди за основање и започну-
вање со работа на установи за социјална заштита за ста-
ри лица (,,Службен весник на Република Македонија“ 
10/2005).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41 - 4701/1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2476.

Врз основа на член 13 од Законот за концесии и јав-
но приватно партнерство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.6/2012), и член 36 став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на  16.07.2013 година донесе 

         
О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО 
ПАРТНЕРСТВО

1. Со оваа одлука се  основа Советот за јавно при-
ватно партнерство (во натамошниот текст: Совет) во 
состав:

а)  претседател:
- м-р Владимир Пешевски, заменик на претседате-

лот на Владата на Република Македонија  задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори

б) заменик претседател:
 - Ваљон Сараќини, министер за економија
в) членови:
 - Гордана Сусулеска - Итиќ, Министерство за фи-

нансии
- Мартин Оџаклиески, Министерство за транспорт 

и врски
- м-р Билјана Веселиновска, Министерство за здрав-

ство
- Елизабета Тодоровска, Министерство за образова-

ние и наука
- Драганчо Стојчев,  Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство
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- Башким Џомбалич, Министерство за животна сре-
дина и просторно планирање

- Дарко Стефановски, Министерство за култура
- Маре Богева Мицовска, Биро за јавни набавки
- Дарко Митревски, градоначалник на општина Ма-

кедонска Каменица - ЗЕЛС
- Бранко Азески, Стопанска комора на Македонија
- Виолета Анѓелковска, Сојуз на стопански комори 

на Македонија
- Ули Марку, Стопанска комора на северозападна 

Македонија и
- Мирослав Трајановски, независен  експерт од об-

ласта на јавно приватно партнерство.
2. Советот ќе има советодавна улога на Владата на 

Република Македонија во областа на јавно приватно 
партнерство, ќе врши промоција на јавно приватно пар-
тнерство, ќе предлага проекти за јавно приватно пар-
тнерство и ќе дава иницијатива со предлози за измени 
на прописите од оваа област.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-4711/1 Претседател на Владата
16 јули 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2477.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 16.7.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА" – 

ДРУГОВО ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 
за изменување и дополнување на Инвестиционата прог-
рама на Јавното претпријатие за водоснабдување ,,Сту-
денчица" - Другово за 2013 година, бр.02-1180/1-2/3, 
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата одржана на 28.06.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41 – 4754/1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2478.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за мине-
рални суровини  („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 16.7.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ПОДНЕСЕНА 

ОД ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-
нување на постапка за доделување на концесија за 
вршење на детални геолошки истражувања на минерал-
на суровина – цементен лапорец на локалитетот 
“Трапје“ општина Сопиште, поднесена од Цементарни-
ца УСЈЕ АД Скопје со број 24-2228/1  од 27.03.2013 го-
дина, бидејќи од општина Сопиште е доставено нега-
тивно мислење со бр.08-1356/3 од 26.04.2013 година од 
причини што наведениот локалитет се наоѓа во близи-
на на куќи за живеење во село Сопиште и би претставу-
вало загадување, како и поради тоа што општината пла-
нира да изврши урбанизација и проширување во тој 
дел од КО Сопиште.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.

    
Бр. 41 – 4773/1 Заменик на претседателот

16 јули 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2479.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 
87/2013) и член 25 став 3 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за земјоделското земјиште 
(,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 16.7.2013 година, донесе                                                              

            
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД СЕЛО ОРЕШАНИ ИЗМЕ-
НИ И ДОПОЛНУВАЊЕ ЗА БЛОКОВИТЕ: Б-1, Б-3 

И Б-17, ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за  трајна  прена-

мена на земјоделско  во  градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план за дел од село Орешани изме-
ни и дополнување за блоковите: Б-1, Б-3 и Б-17(домува-
ње во станбени куќи, групно домување-старски дом,  
времено сместување-хотел и мотел, комерцијални де-
ловни намени, здравствено-болнички комплекс, произ-
водство,  дистрибуција и сервиси и зеленило и рекреа-
ција), општина Зелениково. 

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41 – 4786/1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2480.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-
тење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11 и 166/12) Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на  16.07.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ 

УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ство за образование и наука му престанува користење-
то на 10130 литри нафта за домаќинство.

Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Државниот универзи-
тет во Тетово.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со ректорот на Државниот универзитет во Тетово , 
со кој се уредуваат правата и обврските за движната 
ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

  
Бр. 41 – 4842/1 Заменик на претседателот

16 јули 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2481.
Врз основа на член 27 а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИЈА-
ТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Генерал-

ниот секретаријат на Владата на Република Македони-
ја му престанува користењето на недвижната ствар де-
ловен простор со вкупна површина од 194 м², кој е нао-
ѓа на Бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 54, Скопје, запи-
шан во ИЛ бр.41958, КП бр. 11760 КО Центар 1 – 
Скопје, зграда 01, влез 01, кат приземје, сопственост на 
Република Македонија.

Член 2
Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се да-

ва на трајно користење, без надомест, на Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија.

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Генералниот секре-
таријат на Владата на Република Македонија и Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија во 
рок од 7 дена од денот на влегување во сила на оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41 – 4904/1 Претседател на Владата
16 јули 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р
__________

2482.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012 и 87/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2013 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „НАДА 

МИХАЈЛОВА“ – ПРОБИШТИП

1. Ангел Петровски се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ – Пробиш-
тип.

2. За членови на Управниот одбор – претставници 
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ 
– Пробиштип, се именуваат:

- Бранко Јакимов, 
- Сoња Михајловска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 23 - 283/2 Претседател на Владата
16 јули 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2483.
Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Влада-

та на Република Македонија (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.7.2013 година, донесе 

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРОГРАМАТА ЗА КОНКУРЕН-
ТНОСТ, ИНОВАЦИИ И  ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО 

ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1
Во Програмата  за конкурентност, иновации и прет-

приемништвото за 2013 година  („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 4/13 и 77/13 ) во дел I , збо-
ровите „13.371.000,00 (тринаесет милиони и триста се-
думдесет и една илјада)“ се заменуваат со зборовите 
„11.421.000,00 (единаесет милиони и четиристотини 
дваесет и една илјада)“ .
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Во алинејата 1 зборовите „7.896.000,00 (седум мили-
они и осумстотини деведесет и шест илјади)“  се заме-
нуваат со зборовите „6.946.000,00 (шест милиони и де-
ветстотини  четириесет и шест илјади)“.

Во алинејата 2 зборовите  „2.975.000,00 ( два милио-
ни деветсто седумдесет и пет илјади ) се заменуваат со 
зборовите „2.095.000,00 (два милиони и девеесет и пет 
илјади ) .  

Во алинејата 3 зборовите  „2.500.000,00 ( два милио-
ни и петстотини илјади)“ се заменуваат со зборовите 
„2.380.000,00 (два милиони тристотини и осумдесет ил-
јади)“.

Член  2
Во дел II,  A. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА МАЛИ И 

СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА,  зборовите „7.896.000,00 
(седум милиони и осумстотини деведесет и шест ил-
јади)“  се заменуваат со зборовите „6.946.000,00 (шест 
милиони и деветстотини  четириесет и шест илјади)“.

Во мерката 1 износот „3.100.000,00“ се заменува со 
износот „2.300.000,00„.

Во мерката  8 износот „500.000,00“ се  заменува со 
износот „ 350.000,00 “.

Член 3
Во дел II,  Б. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИНДУС-

ТРИСКАТА ПОЛИТИКА, во став 1,  износот  
„2.975.000,00“ се заменува со износот „2.095.000,00 “.

Во став 2, МЕРКА 1. износот „2.975.000,00“ се заме-
нува со износот„ 2.095.000,00“.

Точките 1.2, 1.2.1, 1.2.2, и 1,2.3 се бришат.
Точките 1.3,  1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 и 1.3.4 стануваат точ-

ки  1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.4.
Во точка 1.4 која станува точка 1.3 износот 

„840.000,00“ се заменува со износот „320.000,00“
Точките 1.4.1 и 1.4.2 стануваат  точки 1.3.1, и 1.3.2. 
Точката 1.4.3 која станува  точка 1.3.3 се менува и 

гласи: „трошоци за аплицирање за испитување на па-
тенти за домашни пријави поднесени за сите пронајдо-
ци во овластени меѓународни институции и во институ-
ции со кои Државниот завод за индустриска сопстве-
ност на Република Македонија има склучен договор за 
испитување на патентите; и“.

Точката  1.4.4 станува точка   1.3.4.
Во МЕРКА 1. став 3, зборовите „ За точките 1.1, 

1.2, 1,3, 1.4 - потточки 1.4.1, 1.4.2 и 1.43„ се менуваат и 
гласат:„  За точките 1.1, 1,2 и 1,3 – потточки 1.31, 1.3.2 
и 1.3.3“

 Во МЕРКА 1 став 4 зборовите „ За точката 1.4 пот-
точка 1.4.4“ се менуваат и гласат: „ За точката 1.3 пот-
точка 1.3.4“.

Член 4
Во дел II,  В. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА КЛАС-

ТЕРСКОТО ЗДРУЖУВАЊЕ, во став 1,  износот  
„2.500.000,00“ се заменува со износот „2.380.000,00 “.

Во   МЕРКА 2. Износот „300.000,00„ се заменува со 
износот „180.000,00“.

Член 5
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41 – 4464/1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2484.
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и ак-

вакултура („Службен весник на Република Македо-
нија”, бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011 и 95/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 16.07.2013 година, донесе 

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА  ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАР-
СТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ВО 2013 ГОДИНА

I
1. Во Програмата за финансиска поддршка во рибар-

ството и аквакултурата за 2013 година („Службен вес-
ник на Република Македонија”, бр. 4/2013 и 55/2013), 
во делот II, во став (1), во табелата 1 Финансиска под-
дршка во рибарството, во потточка 1.3. во колоната 
„Средства” износот  „3 000 000,00”, се заменува со из-
носот  „2 500 000,00”.

По потточката 1.5. се додава нова потточка 1.6. која 
гласи: 

„

1.6 Дополнително по-
рибување на ри-
боловни води

100% од вред-
носта на пори-
бителниот ма-
теријал

500 000, 00

“

По ставот (11) се додаваат два нови става (12) и (13) 
кои гласат:

„(12) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој 
дел се наменети за надомест на трошоци за обезбедува-
ње на порибителен материјал од речна пастрмка и 
крап.

(13) Корисници на средствата од став (1) на потточ-
ка 1.6. се субјекти – регистрирани репроцентри за про-
изводство на репродуктивен и порибителен материјал, 
кои изведуваат вештачки мрест и порибуваат риболов-
ни води со определени видови риби.”

2. Во делот VII, во став (1) зборовите „потточка 1.1. 
и 1.5.”, се заменуваат со зборовите „потточки 1.1., 1.5. 
и 1.6.”.

3. Во делот VIII, во став (1) зборовите „потточка 
1.1. и 1.5.”, се заменуваат со зборовите „потточки 1.1., 
1.5. и 1.6.”.

Во ставот (2) зборовите „потточка 1.1. и 1.5.”, се за-
менуваат со зборовите „потточки 1.1., 1.5. и 1.6.”.

II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41 – 4784/1 Заменик на претседателот
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ

2485.
Врз основа член 147 став 1 од Законот за странци 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 35/06, 
66/07, 117/08, 92/09, 156/10, 158/11, 84/12 и 13/13), ми-
нистерот за надворешни работи во согласност со минис-
терот за внатрешни работи донесе
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П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗИ ЗА СТРАНЦИ, 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ, СКРАТУВАЊЕ НА НИВНА-
ТА ВАЖНОСТ, ОТПОВИКУВАЊЕ И ПОНИШТУ-
ВАЊЕ НА ВИЗИ КАКО И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ВИЗИ 

И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА
 

Член 1
Во Правилникот за начинот на издавање на визи за 

странци, продолжување, скратување на нивната важ-
ност, отповикување и поништување на визи како и за 
образецот на визи и за водење на евиденција („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 71/07), во 
член 3 во ставот 3 зборовите “во најблиската држава” 
се бришат. 

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 12.1 - 34246/1 Бр. 92 – 1573/6
29 мај 2013 година 16 мај 2013 година

Скопје Скопје

Министер Министер 
за внатрешни работи, за надворешни работи, 

м-р Гордана Јанкулоска, с.р. м-р Никола Попоски, с.р.
____________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2486.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), 
член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотари-
јатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 
и 135/11), министерот за правда на ден 2.7.2013 година, 
го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА 

НА НОТАРОТ

1. На нотарот Марин Чедевски именуван за вршење 
на нотарската служба на подрачјето на Основниот суд 
во Гостивар, му престанува службата нотар поради ис-
полнување на условите за старосна пензија согласно со 
закон.

2. Решението влегува во сила на ден 18.7.2013 го-
дина.

О б р а з л о ж е н и е

Со писмен допис бр. 03-1348/2 од 31.7.2012 година 
Нотарската комора на Република Македонија го извес-
ти Министерството за правда дека нотарот Марин Че-
девски од Гостивар на ден 18.7.2013 година ги исполну-
ва условите за старосна пензија.

Нотарот Марин Чедевски до министерот за правда 
достави барање бр. 09-2260/1 од 19.6.2013 година, за 
престанок на вршење на службата на нотарот, поради 
исполнување на условите за старосна пензија.

Постапувајќи по дописот на Нотарската комора и 
барањето на нотарот, Министерството за правда из-
врши увид во досието на нотарот Марин Чедевски од 
Гостивар, при што констатира дека лицето Марин Че-
девски роден на 18.7.1949 година, кој со Решение на 
министерот за правда бр. 04-3539/1 од 27.7.1999 година 
е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во 
Гостивар, на ден 18.7.2013 година, полни 64 години жи-
вот и ги исполнува условите за старосна пензија соглас-
но со член 18 од Законот за пензиско и инвалидско оси-
гурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12 и 
15/13).

Согласно со горенаведеното, а врз основа на член 
14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотарија-
тот, министерот за правда одлучи како во диспозити-
вот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може со 
тужба да се поведе управен спор пред Управниот 
суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова ре-
шение.

Бр. 09-2260/2
2 јули 2013 година Министер,

Скопје Блерим Беџети, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2487.
Врз основа на член 23 став (5) од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 
171/10, 53/11 и 69/13),министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе    

                                   
П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-
КОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ ЕТИКЕТИ                                                                        

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и висина-

та на надоместокот за издавање на официјални етикети 
за сертифициран семенски и саден материјал.

Член 2
По спроведена постапка за oфицијална сертифика-

ција на семенски и саден материјал согласно член 18 
од Законот за семенски и саден материјал за земјодел-
ски растенија на снабдувачот на семенски и саден мате-
ријал врз основа на поднесено барање му се издаваат 
официјални етикети за семенски и саден материјал кој 
се става во трговија од страна на Управата за семе и са-
ден материјал (во понатамошниот текст: Управата) 
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Член 3
Управата врз основа на барањето од член 2 на овој 

правилник  во рамките на роковите утврдени во пропи-
сите од областа на семенскиот и садниот материјал го 
утврдува потребниот број на официјални етикети кои 
треба да им се издадат на снабдувачите согласно еви-
денцијата за произведен семенски и саден материјал.                                                            

Член 4
Висината на надоместокот за издавање на официјал-

ни етикети за семенски и саден материјал кај земјодел-
ските растенија, (печатење на етикети, материјални тро-
шоци за издавање и друго) по категори и по еден при-
мерок со вклучен ДДВ изнесува:

А) за семенски материјал
- официјални етикети за предосновно семе

3 денари
- официјални етикети за основно семе

3 денари

- официјални етикети за сертифицирано семе 
од I ген.                     3 денари
- официјални етикети за сертифицирано семе 
од II ген.       3 денари
- етикети за трговско семе     3 денари
- неконечно сертифицирано семе        3 денари
Б) за саден материјал
- официјални етикети за лозови насади    2 денари
- официјални етикети за овошни насади

                                                  2 денари
- официјални етикети за украсни растенија

                                             2 денари 

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

Бр. 18 - 242/3 Министер за земјоделство,
17 јули 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.

www.slvesnik.com.mk                           contact@slvesnik.com.mk
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