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1011.
Врз основа на член 92-а од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и
132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

1012.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 160/14, 129/15 и
192/15) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно
приватно партнерство („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ВО ВИСИНА ОД 50 % ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАШНАТА ДОКУМЕНТАРНА ПРОГРАМА И НА
ДОМАШНАТА ИГРАНА ПРОГРАМА

ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдува максималниот износ на
надоместокот за покривање на трошоците во висина од
50% при производство на домашната документарна
програма и на домашната играна програма, од страна
на трговските радиодифузни друштва и јавниот радиодифузен сервис (во понатамошниот текст: телевизиските радиодифузери).
Член 2
Максималниот износ на надоместокот за покривање
на трошоците во висина од 50% којшто им се исплаќа
на телевизиските радиодифузери при производството
на еден час домашна документарна програма изнесува
107.500 денари.
Член 3
Максималниот износ на надоместокот за покривање
на трошоците во висина од 50% којшто им се исплаќа
на телевизиските радиодифузери при производството
на еден час домашна играна програма изнесува 264.615
денари.
Член 4
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-532/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Член 1
Концесијата за детални геолошки истражувања на
минерална суровина се доделува во фунција на вршење
на детални геолошки истражувања на минерална суровина на локалитетот за која се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минерална суровина, потребно е да се додели под концесија минералната суровина
определена со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
вршење на детални геолошки истражувања е создавање
на услови за рамномерно истражување на минералната
суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – травертин на локалитетот „Плавец“ општина Прилеп.
Концесијата за детални геолошки истражувања ќе
се додели на понудувачот што ќе успеe да ги задоволи
условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања на минералната
суровина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со
електронска аукција во рок од 270 дена од денот на
формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
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Заради спроведување на постапката за доделување
на концесија за вршење на детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на
министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го
и нацртот на договорот. Тендерската документација на
предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за вршење на детални геолошки
истражувања на минерална суровина, Комисијата од
став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-534/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

1013.
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања
на минерални суровини на следните локалитети:

- „Чачка“ с.Мирдита општина Гостивар за минералната суровина – варовник и
- „Нови Чифлик“ општина Куманово за минералната суровина – песок и чакал, објавени со Јавниот повик
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини 13/2015 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 217/15).
2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минералните суровини
од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека
за објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот
за доставување на понуди.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-925/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

1014.
Врз основа на член 10 ставови (2) и (5) од Законот
за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14,
129/15 и 192/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА
СУРОВИНА–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СЕНД
ЕНД СТОУН ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПРЧЕН КАМЕН“ ОПШТИНА ГРАДСКО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минералната суровина – песок и чакал на локалитетот „Прчен Камен“ општина
Градско на Друштвото за производство, трговија и услуги СЕНД ЕНД СТОУН ДОО увоз-извоз Кавадарци,
согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр. 42-8594/1 од 1.9.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
155/15).
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2. Друштвото за производство, трговија и услуги
СЕНД ЕНД СТОУН ДОО увоз-извоз Кавадарци достави понуда со број 00000066 на 5.1.2015 година.
3. Друштвото за производство, трговија и услуги
СЕНД ЕНД СТОУН ДОО увоз-извоз Кавадарци ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, трговија и услуги
СЕНД ЕНД СТОУН ДОО увоз-извоз Кавадарци се доделува концесија за детални геолошки истражувања на
минералната суровина – песок и чакал на локалитетот
“Прчен Камен“ општина Градско, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии,
а точките дефинирани со координати како е дадено во
табелaта, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Координата
Y
7578904
7578913
7578925
7578797
7578774
7578775
7578782
7578849
7578812
7578829
7578855
7578895
7578868
7578885
7578898

Координата
X
4607996
4607954
4607692
4607482
4607470
4607475
4607527
4607652
4607686
4607728
4607759
4607912
4607929
4607953
4607981

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0.025706 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 67.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-925/2
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

1015.
Врз основа на член 10 ставови (2) и (5) од Законот
за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14,
129/15 и 192/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА
СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА НА ДРУГА
ФЛАШИРАНА ВОДА ОД ИЗВОРИ МЛ-ГАРИ ДОО
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ЗВИНЧИЦА“ С.ГАРИ ОПШТИНА ДЕБАР
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минералната суровина – минерална вода на локалитетот „Звинчица“ с.Гари општина Дебар на Друштвото за производство и трговија на
друга флаширана вода од извори МЛ-ГАРИ ДОО експорт-импорт Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални
геолошки истражувања на минерални суровини бр. 428594/1 од 1.9.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/15).
2. Друштвото за производство и трговија на друга
флаширана вода од извори МЛ-ГАРИ ДОО експорт-импорт Скопје достави понуда со број 00000067 на
12.1.2016 година.
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3. Друштвото за производство и трговија на друга
флаширана вода од извори МЛ-ГАРИ ДОО експорт-импорт Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот
повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство и трговија на
друга флаширана вода од извори МЛ-ГАРИ ДОО експорт-импорт Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина
– минерална вода на локалитетот “Звинчица“ с.Гари
општина Дебар, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките
дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:
Точка

Координата
Y

Координата
X

1

7472788

4597692

2

7472822

4597776

3

7472844

4597770

4

7472861

4597764

5

7472874

4597759

6

7472884

4597753

7

7472891

4597748

8

7472903

4597739

9

7472913

4597730

10

7472921

4597721

11

7472930

4597711

12

7472939

4597701

13

7472945

4597692

14

7472952

4597679

15

7472953

4597677

16

7472958

4597663

17

7472961

4597651

18

7472965

4597630

19

7472969

4597609

20

7472975

4597589

21

7472968

4597585

22

7472959

4597607

23

7472887

4597566

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0.022222 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-925/3
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

1016.
Врз основа на член 10 ставови (2) и (5) од Законот
за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14,
129/15 и 192/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА–
БАЗАЛТ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГРАВЕЛ ПЛУС ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ СВЕТИ НИКОЛЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАМЕНО БРДО“ С.ПРЕОД ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минералната суровина – базалт на локалитетот “Камено Брдо“ с.Преод општина
Свети Николе на Друштвото за производство, трговија
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и услуги ГРАВЕЛ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе, согласно Одлуката за започнување на постапка за
доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини бр. 42-8594/1 од 1.9.2015
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 155/15).
2. Друштвото за производство, трговија и услуги
ГРАВЕЛ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе достави понуда со број 00000065 на 12.1.2016 година.
3. Друштвото за производство, трговија и услуги
ГРАВЕЛ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ГРАВЕЛ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе се
доделува концесија за детални геолошки истражувања
на минералната суровина – базалт на локалитетот “Камено Брдо“ с.Преод општина Свети Николе, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со
прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5

Координата
Y
7570547
7570790
7570849
7570853
7570488

Координата
X
4642279
4642221
4641892
4641873
4641928

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0.106038 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-925/4
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

1017.
Врз основа на член 10 ставови (2) и (5) од Законот
за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14,
129/15 и 192/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БЕТОН
ГРУП ДООЕЛ С.БОГОВИЊЕ, БОГОВИЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ЧЕГРАНЕ“ ОПШТИНА ГОСТИВАР
И ОПШТИНА БРВЕНИЦА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минералната суровина – варовник на локалитетот “с.Чегране“ општина Гостивар
и општина Брвеница на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње, согласно Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини бр. 42-8594/1 од
1.9.2015 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/15).
2. Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње достави понуда со број 00000057 на 12.1.2016 година.
3. Друштвото за производство, трговија и услуги
БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската
документација и достави најповолна понуда.
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4. На Друштвото за производство, трговија и услуги
БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – варовник на локалитетот “с.Чегране“ општина Гостивар и општина Брвеница, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со
прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5

Координата
Y
7500253
7501477
7501462
7499821
7500253

Координата
X
4633992
4634000
4632629
4632775
4633992

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 1.869077 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 65.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-925/5
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1018.
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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - ДЕБАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило, марка АУДИ
А3, број на шасија WAUZZZ8L93A055977, регистарски број GE 3508 AB, вредност 200.000,00 денари.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура - Дебар.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура Дебар, 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. 42-1030/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

1019.
Врз основа на член 4 став(3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните
простории на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија”, бр.13/13, 69/13, 104/13,
27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15 и 6/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА
РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ
Член 1
Во Одлуката за продажба на деловен простор со кој
стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор
од значење за Републиката –Скопје бр. 42-13495/1-15
од 5.1.2016 година, („Службен весник на Република Македонија”, бр. 2/16), во член 1 во табелата точката 4 се
брише.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-1373/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

1020.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ADRIATIC STRIKE 16”,
ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
1. За учество во вежбовната активност „ADRIATIC
STRIKE 16” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Словенија, во периодот од 6-11 јуни 2016 година, се испраќаат 8 (осум)
припадници на Армијата на Република Македонија (во
натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
НАТО, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1448/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

1021.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINUM
WOLF 16” ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА
1. За учество во вежбовната активност „PLATINUM
WOLF 16” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Србија, во периодот од 09-16 мај 2016 година, се испраќаат 30 (триесет)
припадници на Армијата на Република Македонија (во
натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во
Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1470/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 10 - Бр. 40
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1022.
Врз основа на член 42 став 4 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник
на Република Македонија’’ бр. 6/12 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
УДЕЛОТ ОД СОДРУЖНИКОТ ЕВН МАКЕДОНИЈА АД НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МАКПОЛ ЛАЗАР ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ВО КОНЦЕСИОНЕРОТ ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА АЛБНОР
КОМПАНИ ДОО СКОПЈЕ
Член 1
Се дава согласност на Концесионерот Друштвото
за производство на енергија Албнор Компани ДОО,
како носител на правото на концесија на вода за изградба на мала хидроелектрична централа за производство на електрична енергија добиена по основ на Договор за пренос на Договор за концесија со бр. 122058/3 од 10.11.2010 година, за пренос на уделот од
содружникот ЕВН Македонија АД на Трговското
друштво за трговија и услуги МАКПОЛ Лазар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија’’.
Бр. 42-1766/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1023.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16 и 30/16), Владата на
Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата одржана на 23.2.2016
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ,
ВО ВРСКА СО ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОДЛУКА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЗАСНОВАЊЕ ЗАЛОЖНО ПРАВО НА НЕДВИЖЕН ИМОТ - ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КОЈ СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО, ХИПОТЕКА НА ИДНА ГРАДБА – ОБЈЕКТ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
ГП 7.1.1 ДУП ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ
НА ГРАД СКОПЈЕ - МАЛ РИНГ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на Одборот
на директори на Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, во врска со донесувањето на Одлуката за давање согласност за засновање на заложно право на имотот дефиниран со Договор за долгорочен кредит бр. KR2016/3632 од 18.2.2016
година, помеѓу Халкбанк АД Скопје и АД за изградба
и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1908/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

1024.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на општина Прилеп се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар-објект бр.1,
кој се наоѓа на ул.„Марксова“ во Прилеп, на КП
14018/1 КО Прилеп,, запишан во ИЛ.бр.34765, сопственост на Република Македонија, и тоа:
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- објект бр.1, влез 1, кат 01, со површина од 190 м2,
- објект бр.1, влез 1, кат 01,, со површина од 4 м2,
- објект бр.1, влез 1, кат ПО, со површина од 33 м2,
- објект бр.1, влез 1, кат ПР, со површина од 571 м2,
- објект бр.1, влез 1, кат ХС, со површина од 30 м2.
Член 2
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1960/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

1025.
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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Влада на
Република Македонија – Генерален секретаријат, му
престанува користењето на следните движни ствари:
Опис
Количина
Мрежен кабел FTP cat 6
1.000 метри
19” ѕиден ормар, 9U
1
19” Patch Panel, 24 порти
2
Конекциски модул, RJ-45, Cat.6, единечен
52
Утичница за на ѕид, RJ-45, двојна
12
Кабел менаџер, 1U
1
Кабелски канал 60x40mm
62 метри
Patch Panel 24 порти, телефонски
1
19” продолжен кабел со 6 шуко приклу1
чоци за монтажа во rack ормар
Картичка за 16 локали Panasonic KX1
TDA0174, 50 пински конектор со кабел
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надоместок на Државната изборна комисија.
Член 3
Генералниот секретар на Владата на Република Македонија и претседателот на Државната изборна комисија, склучуваат договор со кој се уредуваат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлукa.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1983/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

1026.
Врз основа на член 49 став 7 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 и 7/16), а во врска со член 23 од Законот
за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија на
седницата одржана 23.2.2016 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 СЕРВИС ЗА ПОПРАВКА НА
ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА КО ГЛУВО БРАЗДА
ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на сервис за поправка на товарни моторни возила КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8934/1 -15
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 40
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