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1182. 
Врз основа на член 10 став 2, 11, 12 и 13 од Законот за 

средното образование (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05 и 35/06) и член 36 став 3 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ “ПЕТТА 
ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА“ ВО СКОПЈЕ  

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

Приватно средно училиште “Петта Приватна Гимнази-
ја“ во Скопје. 
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Член 2 
Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз 

основа на поднесокот (барањето) од лицето Фијат Ца-
носки. 

Член 3 
Во приватното средно училиште од член 1 на оваа 

одлука ќе се организира и остварува настава за гимна-
зиско образование, согласно Законот за средното обра-
зование. 

Член 4 
Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава 

во Приватното средно училиште “Петта Приватна Гим-
назија“ во Скопје е согласно Нормативот за наставниот 
и друг кадар во средното образование. 

Во прва година на образование наставата ќе ја изве-
дуваа 11 наставници, во втора година на образование 
12 наставници, во трета година на образование 13 на-
ставници и во четврта година на образование 13 на-
ставници. 
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Член 5 
Потребната опрема за опремување на Приватното 

средно училиште “Петта Приватна Гимназија“ во 
Скопје  е согласно нормативите утврдени за оваа деј-
ност. 

Член 6 
Приватното средно училиште “Петта Приватна 

Гимназија“ во Скопје ќе биде сместено во објектот на 
улица “Војводина“ бб, со вкупна површина од 
5.000,00м2. 

Член 7 
Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната 

2006/2007 година ќе изнесува седум паралелки, со по 
34 ученици во паралелка, додека за наредните учебни 
години за бројот на паралелките ќе одлучува основа-
чот. 

Член 8 
Наставата во Приватното средно училиште “Петта 

Приватна Гимназија“ ќе се изведува на македонски ја-
зик и неговото кирилско писмо, албански јазик и него-
вото писмо и на англиски јазик. 

 
Член 9 

Програмата за воспитно-образовната дејност на 
Приватното средно училиште “Петта Приватна Гимна-
зија“ е соодветна на програмата за гимназиско образо-
вание кое се остварува во државните средни училишта 
во Република Македонија. 

 
Член 10 

Приватното средно училиште “Петта Приватна 
Гимназија“ во Скопје ќе отпочне со работа од 1 сеп-
тември 2006 година, по добивањето на решение за ве-
рификација од Министерството за образование и нау-
ка. 

Член 11 
Средствата потребни за работа на Приватното 

средно училиште “Петта Приватна Гимназија“ во 
Скопје ги обезбедува основачот. 

 
Член 12 

Оваа одлука влегува во сила се денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија“.  

Бр. 19-2770/1          Претседател на Владата 
  12 јуни 2006 година       на Република Македонија,  

    Скопје         д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1183. 
Врз основа на член 4 од Законот за јавните прет-

пријатија (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), а во согласност 
со Протокол за начинот на уредување на меѓусебните 
односи во стопанисувањето со Гасоводниот систем на 
Република Македонија склучен меѓу  Владата на Ре-
публика Македонија и Макпетрол АД од Скопје (во на-
тамошниот текст: Протокол), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.06.2006 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ ГАМА ВО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО  
ГАМА АД СКОПЈЕ  

Член 1 
Заради стопанисувањето со Гасоводниот систем на 

Република Македонија Владата на Република Македо-
нија го прифаќа вложувањето на Макпетрол АД Скопје 
во Јавното претпријатие ГАМА Скопје (во натамошни-
от текст ЈП ГА-МА) според условите определени во 
Одлуката за вложување во ЈП ГА-МА бр.0202-3091/1, 
донесена од АД МАКПЕТРОЛ на 14.06.2006 година.  

Член 2 
Согласно член 1 од оваа одлука ЈП ГА-МА Скопје 

се организира како акционерско друштво ГАМА (во 
натамошниот текст ГАМА АД).  

Член 3 
ГАМА АД ќе управува и стопанисува со Гасовод-

ниот систем на Република Македонија согласно Зако-
нот за енергетика (“Службен весник на Република Ма-
кедонија бр. 63/2006) и Статутот на ГАМА АД.  

 
Член 4 

Основната главнина на ГАМА АД ја сочинуваат: 
гасоводниот систем на Република Македонија реализи-
ран до основањето на ГАМА АД кој е дефиниран како 
систем за пренос на природен гас според Законот за 
енергетика подвижните ствари поврзани со гасоводни-
от систем коишто технички, технолошки и книговодс-
твено му припаѓале на гасоводниот систем според по-
писот заклучно со 30.06.2006 година и финансиските 
средства за отпочнување со работа (обртен капитал), 
кои се искажани во Прилог бр.1 од Протоколот. 

Долгувањата кои ЈП ГА-МА ги има до денот на до-
несувањето на оваа одлука ги презема Владата Репуб-
лика Македонија.  

 
Член 5 

Согласно точка 4 и точка 6 од Протоколот почетни-
от сооднос  во номиналниот износ на основната глав-
нина до правосилната пресуда на судот е 50%:50%.  

Владата на Република Македонија го овластува 
Централниот депозитар на хартии од вредност да го 
запише на сметката на ГАМА АД бројот на акциите 
соодветен на номиналното учество на Република 
Македонија во ГАМА АД определено според право-
силната одлука на судот. Соодветно на така утврде-
ното учество на акциите во основната главнина на 
ГАМА АД ќе се извршат соодветни измени во Ста-
тутот на ГАМА АД. 

До денот на утврдувањето на учеството со право-
силна одлука на судот, Република Македонија и МАК-
ПЕТРОЛ АД ќе учествуваат во распределбата на доби-
вката и во управувањето со ГАМА АД според учество-
то определено во став 1 на овој член. 

 
Член 6 

Согласно точка 5 од Протоколот во ГАМА АД ќе 
продолжат да работат лицата кои континуирано се вра-
ботени во ЈП ГА-МА - Скопје заклучно со 26.09.1997 
година и вработените во Дирекцијата за природен гас 
на Макпетрол АД Скопје заклучно со 01.01.2005 годи-
на. 

   
Член  7 

Владата на Република Македонија и ЈП ГА-МА 
Скопје во тужбата ПС VII  бр. 368/05 поднесена против 
Макпетрол АД ќе го остваруваат само тужбеното бара-
ње кое се однесува на утврдувањето на правото на Ре-
публика Македонија на сопственост на идеален дел на 
Гасоводниот систем во Република Македонија. 

  
Член 8 

Владата на Република Македонија ќе ги уреди да-
ночните импликации кои ќе произлезат од бришењето 
на влогот на Република Македонија кој што во евиден-
цијата во финансиските извештаи и завршните сметки 
на Макпетрол АД се води како обврска на Макпетрол 
АД према Република Македонија и истовремено од 
1996 година се води како основачки влог на Република 
Македонија во ЈП ГА-МА - Скопје. 

 
Член 9 

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

   
      Бр. 19-2247/1                      Претседател на Владата 
14 јуни 2006 година               на Република Македонија, 
         Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1184. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата  одржана на  7.06.2006 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ГИПС НА 

“КНАУФ-РАДИКА“ А.Д. ДЕБАР НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ С.ДОЛНО КОСОВРАСТИ, ОПШТИНА  

ДЕБАР 
 
1. На “Кнауф-Радика’’ А.Д. Дебар се дава концесија 

за експлоатација на минералната суровина – гипс на 
локалитетот с. Долно Косоварсти, општина Дебар, со 
површина на простор на концесија за експлоатација де-
финиран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, 
а точките дефинирани  со координати  како е дадено во 
табелава, и тоа: 

 
Точка Координата -Х Координата - У 
Т-1 7466580 4600077 
Т-2 7466448 4600598 
Т-3 7466270 4600448 
Т-4 7466263 4600217 
Т-5 7466284 4600126 
Т-6 7466332 4600000 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,12 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците  ќе се определат во Договорот за конце-
сија. 

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП “Маке-
донски Шуми” треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено “Кнауф-Радика’’ А.Д. Дебар 
треба да изврши пошумување на соодветна површина 
која ќе ја определи ЈП “Македонски Шуми”. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија.  

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

8. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина градежен технички ка-
мен варовник на “Кнауф-Радика’’ А.Д. Дебар на лока-
литетот  с.Долно Косоврасти, општина Дебар, објавена 
во (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
73/06), под бр.19-2729/1. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.                                                                                    

 
     Бр. 19-2729/1                      Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                 на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

1185. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНСЕЦИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАTA СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА 
ВОДА НА „ЕУРОЛЕНД“ АД ПЕТРОВЕЦ НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „КИСЕЛА ВОДА“ С. ДОЛНО КОЊАРЕ,  

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 
 
1. На „ЕУРОЛЕНД“ АД Петровец, се дава концеси-

ја за експлоатација на минерална суровина - минерална 
вода на локалитетот „Кисела Вода“ с. Долно Коњари, 
општина Петровец, со површина на простор на конце-
сија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелава и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

- Х 
КООРДИНАТА 

- Y 
Т-1 4.644.028,00 7.555.374,00 
Т-2 4.644,097.00 7.555.544,00 
Т-3 4.644.120,00 7.555.599,00 
Т-4 4.644.171,00 7.555.578,00 
Т-5 4.644.208,00 7.555,663,00 
Т-6 4.644.076,00 7.555.713,00 
Т-7 4.644.168,00 7.555.685,00 
Т-8 4.644.123,00 7.555.687,00 
Т-9 4.644.125,00 7.555.695,00 
 
Површината на просторот на концесија за експлоа-

тација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,51 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за конце-
сија. 

5. Како почеток ќе се смета денот на потпишување 
на Договорот за концесија. 

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

            
      Бр. 19-2750/1              Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1186. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.06.2006 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНСЕЦИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА 
ДПТГУ „БАГ-КОП-БАУ“ ДООЕЛ ТЕТОВО НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ КРАСТА ВРУТОК ОПШТИНА 

ГОСТИВАР 
 
1. На ДПТГУ „БАГ-КОП-БАУ“ ДООЕЛ - Тетово се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина - варовник на локалитетот Краста Вруток општи-
на Гостивар, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелава и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

- Х 
КООРДИНАТА 

- Y 
Т-1 4.624.400,00 7.488.320,00 
Т-2 4.624.220,00 7.489.525,00 
Т-3 4.623.628,00 7.489.525,00 
Т-4 4.623.628,00 7.488.705,00 
Т-5 4.624.000,00 7.488.700,00 
Т-6 4.624.000,00 7.488.100,00 
Т-7 4.624.150,00 7.487.980,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,76 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместоците ќе се определат во Договорот за 
концесија. 

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП „Ма-
кедонски шуми“ треба благовремено да изврши сеча 
на шумата, а истовремено ДПТГУ „БАГ-КОП-БАУ“ 
ДООЕЛ Тетово треба да изврши пошумување на со-
одветна површина која ќе ја определи ЈП „Македон-
ски шуми“. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот 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 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

            
      Бр. 19-2751/1             Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

1187. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА КВАРЦИТ НА 
"АРСИМИ" НЕВЗАТ И ДР. ДОО С. ПОРОЈ-ЏЕП-
ЧИШТЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "САТЕСКА" КИЧЕВО 

 
1. На "Арсими" Невзат и др. ДОО с. Порој - Џепчи-

ште се дава концесија за експлоатација на минералната 
суровина - кварцит на локалитетот "Сатеска" Кичево, 
со површина на простор на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани  со координати  како е да-
дено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

- Х 
КООРДИНАТА 

- Y 
Т-1 4.603 492,00 7.496 213,00 
Т-2 4.603 402,00 7.496 280,00 
Т-3 4.603 399,00 7.496 436,00 
Т-4 4.603 541,00 7.496 393,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,08 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместоците  ќе се определат во Договорот за 
концесија. 

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП "Маке-
донски Шуми" треба благовремено да изврши сеча на шу-
мата, а истовремено "Арсими" Невзат и др. ДОО с. Порој-
Џепчиште треба да изврши пошумување на соодветна по-
вршина која ќе ја определи ЈП "Македонски Шуми". 

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

                                     
      Бр. 19-2752/1                       Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1188. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ 
НА  ДТТУ "ВЛА-ДИ КОМЕРЦ" ДООЕЛ СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ "ГОРНО ЛИСИЧЕ"СКОПЈЕ 

 
1. На ДТТУ "ВЛА-ДИ КОМЕРЦ" ДООЕЛ Скопје се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина - песок и чакал на локалитетот кај "Горно Лисиче" 
Скопје, со површина на простор на концесија за експ-
лоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати  ка-
ко е дадено во табелава и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

- Х 
КООРДИНАТА 

- Y 
Т-1 4.648 946,00 7.541 367,00 
Т-2 4.648 887,00 7.541 536,00 
Т-3 4.648 772,00 7.541 674,00 
Т-4 4.648 545,00 7.541 748,00 
Т-5 4.648 434,00 7.541 597,00 
Т-6 4.648 652,00 7.541 442,00 
Т-7 4.648 731,00 7.541 340,00 
Т-8 4.648 819,00 7.541 371,00 
Т-9 4.648 888,00 7.541 303,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,11 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

            
      Бр. 19-2766/1            Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1189. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.06.2006 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ПЕСОК И ЧА-
КАЛ НА ДПГТУ "БАУ-ЕНН" С.ТЕАРЦЕ-ТЕАРЦЕ 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ОРМАН" ОПШТИНА ТЕАРЦЕ 

 
1. На ДПГТУ "Бау-Енн" с.Теарце - Теарце се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина - 
песок и чакал на локалитетот "Орман" општина Теар-
це, со површина на простор на концесија за експлоата-
ција дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани  со координати  како е 
дадено во табелава и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

- Х 
КООРДИНАТА 

- Y 
Т-1 4.658.431,00 7.507.504,00 
Т-2 4.658.428,00 7.507.467,00 
Т-3 4.658.431,00 7.507.404,00 
Т-4 4.658.433,00 7.507.375,00 
Т-5 4.658.440,00 7.507.336,00 
Т-6 4.658.478,00 7.507.327,00 
Т-7 4.658.463,00 7.507.384,00 
Т-8 4.658.455,00 7.507.427,00 
Т-9 4.658.440,00 7.507.448,00 
Т-10 4.658.455,00 7.507.463,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,004 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците  ќе се определат во Договорот за конце-
сија. 

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП "Маке-
донски Шуми"треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДПГТУ "Бау-Енн" с.Теарце - 
Теарце треба да изврши пошумување на соодветна по-
вршина која ќе ја определи ЈП "Македонски Шуми". 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот 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 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".  

                                                                                       
     Бр. 19-2767/1                       Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1190. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.06.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРО-
ВИНА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРАЊЕ 
НА ДППТУ "ХАЗАРИ-КО" С.ТЕАРЦЕ - ТЕАРЦЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ "СУВОДОЛ" ОПШТИНА ТЕАРЦЕ  

1. На ДППТУ "Хазари-Ко" с.Теарце - Теарце се да-
ва концесија за детални геолошки истражувања  на ми-
нералната суровина - подземна вода за пиење/флаши-
рање на локалитетот "Суводол" општина Теарце, со по-
вршина 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 табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

- Х 
КООРДИНАТА 

- Y 
Т-1 4.658.750,00 7.505.840,00 
Т-2 4.658.370,00 7.506.355,00 
Т-3 4.658.080,00 7.506.720,00 
Т-4 4.658.200,00 7.506.489,00 
Т-5 4.658.610,00 7.505.953,00 
Т-6 4.658.610,00 7.505.880,00 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,05 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците  ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".   
      Бр. 19-2768/1                       Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1191. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА ДПТГУ 
"ЕВЕРЕСТ-ЏД" - ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

"БУКОВИЌ" ОПШТИНА ЗАЈАС  
1. На ДПТГУ "ЕВЕРЕСТ-ЏД" - Тетово се дава кон-

цесија за експлоатација на минералната суровина - ва-
ровник на локалитетот "Буковиќ" општина Зајас, со по-
вршина на простор на концесија за експлоатација де-
финиран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, 
а точките дефинирани  со координати  како е дадено во 
табелава и тоа: 

ТОЧКА КООРДИНАТА- Х КООРДИНАТА- Y 
Т-1 4.612.430,00 7.496.806,00 
Т-2 4.611.670,00 7.496.322,00 
Т-3 4.611.000,00 7.496.040,00 
Т-4 4.610.780,00 7.496.028,00 
Т-5 4.610.700,00 7.495.308,00 
Т-6 4.611.000,00 7.495.562,00 
Т-7 4.611.780,00 7.496.160,00 
Т-8 4.612.240,00 7.496.560,00 
Т-9 4.612.443,00 7.496.680,00  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,53 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците  ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП "Маке-
донски Шуми"треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДПТГУ "Еверест-Џд" -Тетово 
треба да изврши пошумување на соодветна површина 
која ќе ја определи ЈП "Македонски Шуми". 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".   
     Бр. 19-2784/1                       Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
         Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1192. 

Врз основа на член 52, став 1, став 2, алинеи 2, 5 и 6 и 
став 4 од Законот за користење и располагање со стварите 
на државните органи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ ВО 
ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР СО НЕПОСРЕДНА 

СПОГОДБА  
Член 1 

Правото на користење на недвижната ствар, простор 
лоциран на К.П.бр.9106, во КО Скопје - Центар, евиденти-
ран во Имотен лист бр. 9314, викано место Подгорје, згр. 2, 
пл. 014, ск. 078, со адреса на ул. „Покриена Чаршија“ бр. 37 
Б, локал 13 - Безистен, стара скопска чаршија, со вкупна по-
вршина од 55 м2, сопственост на Република Македонија, 
му престанува на Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македонија - 
Скопје и се дава во закуп, со услов за намена за користење 
за научни, културни и образовни проекти од интерес на Ре-
публика Македонија. 

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

ва во закуп со непосредна спогодба на Македонскиот 
национален комитет за споменици и места - ИКОМОС, 
со услов за намена за користење на недвижната ствар 
од здруженија на граѓани и фондации за остварување 
на непрофитни дејности од интерес за Република Ма-
кедонија, како и за научни, културни и образовни по-
треби и за изведување на научни, културни и образов-
ни проекти од интерес на Република Македонија. 

Висината на закупнината, се определува во месечен 
износ од 1 (едно) ЕУР во денарска противвредност, 
сметано по среден курс објавен од Народната банка на 
Република Македонија. 
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Рокот на закупот е 4 (четири) години од денот на 
влегувањето во сила на одлуката. 

 
Член 3 

Склучувањето на договорот за закуп на недвижната 
ствар од членот 1 на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу 
Министерството за култура - Скопје и Македонскиот 
национален комитет за споменици и места - ИКОМОС, 
по добивањето на мислењето од Јавното правобрани-
телство на Република Македонија. 

 
Член 4 

Примопредавањето на недвижната ствар од членот 
1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претпри-
јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија - Скопје и Македонскиот на-
ционален комитет за споменици и места - ИКОМОС.  

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
      Бр. 19-2691/1                       Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1193. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ДАВА-
ЊЕ МОТОРНО ВОЗИЛО НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ,  

БЕЗ НАДОМЕСТОК 
 

Член 1 
Со давање согласност на Договорот за давање моторно во-

зило на времено користење без надоместок - марка SEAT 
IBIZA, тип - 1.9 SDI SE, со регистарска ознака SK-709-КК, со 
број на шасија VSSZZZ6КZ1R210565, со број на мотор 
АGP261392, година на производство 2001, боја на каросерија 
73 - светло црвена, со книговодствена вредност од 228.772,50 
денари, склучен меѓу Агенцијата за електронски комуникации 
и Службата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија".  
      Бр. 19-2585/1                       Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1194. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.06.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ДАВА-
ЊЕ МОТОРНО ВОЗИЛО НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ,  

БЕЗ НАДОМЕСТОК  
Член 1 

Со давање согласност на Договорот за давање мо-
торно возило на времено користење без надоместок - 
марка MITSUBISHI, тип - PAJERO GLS, со регистар-
ска ознака SК-087-МU, со број на шасија JMBONK940-
XP010701, со број на мотор 4056јо4212, година на про-
изводство 1999, боја на каросерија 98 - TEMNO 
PLAVA, со книговодствена вредност од 417.012,50 де-
нари, склучен меѓу Агенцијата за електронски комуни-
кации и Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Република Македонија".  
     Бр. 19-2585/2                         Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1195. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/2002, 
40/2003 и 49/2006), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 јуни 2006 година донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  
СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ  
1. Димитар Анастасов се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје се 
именува Митко Митев, дипломиран инженер технолог. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  
         Бр. 33-2831/1           Претседател на Владата      
   12 јуни 2006 година             на Република Македонија,                         
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1196. 

Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите 
на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.06.2006 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКА-
ЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2289/1 ОД 
25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО 
ЗА ИГРИ НА СРЕЌА “ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ 
ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 
ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА УЛ. 
“НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ“ БР. 87 ВО СКОПЈЕ 

 
1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-

2289/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за 
игри на среќа “Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз 
Скопје за постојано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Наум Нау-
мовски Борче“ бр. 87 во Скопје, точката 3 се брише. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија“.  

Бр. 19-2707/1                       Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

1197. 
Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.06.2006 година, издаде  

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКА-
ЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2304/1 ОД 
25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО 
ЗА ИГРИ НА СРЕЌА “ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ 
ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 
ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА УЛ. 

“ДИМИТАР ВЛАХОВ“ ББ ВО ГОСТИВАР  
1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-

2304/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за 
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игри на среќа “Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз 
Скопје за постојано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Димитар 
Влахов“ бб, во Гостивар, точката 3 се брише. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 19-2709/1                       Претседател на Владата 

12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1198. 

Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите 
на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.06.2006 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКА-
ЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2300/1 ОД 
25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО 
ЗА ИГРИ НА СРЕЌА “ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ 
ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 
ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО  СЕ НАОЃА НА УЛ. 

“НИКОЛА РУСИНСКИ“ БР. 5 ВО СКОПЈЕ 
 
1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-

2300/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за 
игри на среќа “Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз 
Скопје за постојано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Никола Ру-
сински“ бр. 5 во Скопје, точката 3 се брише. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 19-2710/1                       Претседател на Владата 

12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1199. 

Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите 
на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.06.2006 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКА-
ЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2295/1 ОД 
25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО 
ЗА ИГРИ НА СРЕЌА “ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ ДОО 
УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО 
АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА  НА УЛ. “ЈОСИФ  

ЈОСИФОВСКИ“ ББ ВО СТРУМИЦА 
 
1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-

2295/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за 
игри на среќа “Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз 
Скопје за постојано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Јосиф Јоси-
фовски“ бб во Струмица, точката 3 се брише. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 19-2711/1                       Претседател на Владата 

12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1200. 

Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите 
на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.06.2006 година, издаде 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКА-
ЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2302/1 ОД 
25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО 
ЗА ИГРИ НА СРЕЌА “ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ ДОО 
УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО 
АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА  УЛ. “КОСТА  

АБРАШ“ ББ ВО ОХРИД  
1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-

2302/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за 
игри на среќа “Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз 
Скопје за постојано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Коста 
Абраш“ бб во Охрид, точката 3 се брише. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија“.  

Бр. 19-2712/1                       Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

1201. 
Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.06.2006 година, издаде  

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКА-
ЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2303/1 ОД 
25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО 
ЗА ИГРИ НА СРЕЌА “ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ 
ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 
ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА УЛ.  

“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БР. 56 ВО СКОПЈЕ 
 
1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-

2303/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за 
игри на среќа “Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз 
Скопје за постојано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Климент 
Охридски“ бр. 56 во Скопје, точката 3 се брише. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија“.  

Бр. 19-2714/1                       Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

1202. 
Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.06.2006 година, издаде  

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКА-
ЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2299/1 ОД 
25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО 
ЗА ИГРИ НА СРЕЌА “ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ ДОО 
УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО 
АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА  УЛ. “ВАНЧО  

ПРКЕ“ ББ ВО ШТИП  
1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-

2299/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за 
игри на среќа “Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз 
Скопје за постојано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Ванчо Пр-
ке“ бб во Штип, точката 3 се брише. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија“.  

Бр. 19-2715/1                       Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1203. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност 
на седница одржана на 22.05.2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Клириншка куќа Клириншки интербанкарски 

систем АД Скопје се дава одобрение за издавање на дол-
горочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - 
петта емисија на 297 обични акции во износ од 
2.970.000,00 денари, согласно Одлуката бр. 02-1/20 од 
19.04.2006 година за зголемување на основната главнина 
со средства на друштвото со издавање акции по пат на 
приватна понуда со петта емисија. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1/20 од 
19.04.2006 година за зголемување на основната главнина 
со средства на друштвото со издавање акции по пат на 
приватна понуда со петта емисија. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реа-
лизацијата на емисијата да го пријави за упис зголемува-
њето на основната главнина во трговскиот регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите 
од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии 
од вредност во рок од три работни дена од денот на упи-
сот на зголемувањето на основната главнина во тргов-
скиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност 
да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 07-887/4                Комисија за хартии од вредност 

22 мај 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1204. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност 
на седница одржана на 22.05.2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Акционерското друштво за трговија и услуги 

АМТОС Скопје се дава одобрение за издавање на долго-
рочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - 
втора емисија на 2.000 обични акции во вкупен износ на 
емисијата од 20.000 евра односно 1.223.222,00 денари по 
средниот курс на НБРМ на денот пред донесувањето на 
одлуката за зголемување на основната главнина со изда-
вање на обични акции. 

2. Акциите од точка 1 на ова решение се уплатуваат 
во рок од 15 календарски дена од конечноста на ова ре-
шение. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот, Одлуката за нивно издавање ОД 
05-28/72/2006 од 28.04.2006 година и ова решение. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реа-
лизацијата на емисијата да го пријави за упис зголемува-
њето на основната главнина во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите 
од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии 
од вредност во рок од три работни дена од денот на упи-
сот на зголемувањето на основната главнина во тргов-
скиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност 
да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

8. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“.  

Бр. 07-979/3                Комисија за хартии од вредност 
22 мај 2006 година                            Претседател, 

    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

1205. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност 
на седница одржана на 20.06.2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Акционерското друштво за управување со пен-

зиски фондови “Нов пензиски фонд“ - Скопје се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда - втора емисија на 5.000 
обични акции во вкупен износ на емисијата од 500.000 
евра односно 30.589.650,00 денари по средниот курс на 
НБРМ на денот пред донесувањето на одлуката за втора-
та емисија на акции. 

2. Акциите од точка 1 на ова решение се уплатуваат 
во рок од 15 календарски дена од конечноста на ова ре-
шение. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот, Одлуката за нивно издавање бр. 
05-481/11 од 24.05.2006 година и ова решение. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реа-
лизацијата на емисијата да го пријави за упис зголемува-
њето на основната главнина во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 
на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност 
за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок 
од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на 
основната главнина во трговскиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност 
да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

8. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“.  

Бр. 07-1251/3              Комисија за хартии од вредност 
20 јуни 2006 година                            Претседател, 

    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

1206. 
Врз основа на член 9 и 27 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на 12.06.2006 година донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 
НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 
1. На Инвестбанка АД Скопје се дава одобрение за из-

давање на долгорочни хартии од вредност по пат на при-
ватна понуда – шеснаесетта емисија на 6.768 обични ак-
ции во износ од 18.070.560 денари, согласно Одлуката бр. 
2517/15 од 31.03.2006 година за зголемување на акцио-
нерскиот капитал со средства на банката преку издавање 
долгорочни хартии од вредност – акции од XVI емисија и 
Одлуката бр. 4909/5 од 31.05.2006 година за измена на 
Одлуката за зголемување на акционерскиот капитал со 
средства на банката преку издавање долгорочни хартии 
од вредност – акции од XVI емисија. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение  е должен да ги изврши сите обвр-
ски од хартиите од вредност во рокот и на начинот пред-
виден со Законот, Одлуката бр. 2517/15 од 31.03.2006 го-
дина и Одлуката бр. 4909/5 од 31.05.2006 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од осум дена од 
реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголему-
вањето на основната главнина во Трговскиот регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 
1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вред-
ност за регистрирање  во депозитарот за хартии од вредност 
во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемува-
њето на основната главнина во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“.  
     Бр. 07-1030/4            Комисија за хартии од вредност 
12 јуни 2006 година                     Претседател, 
          Скопје               проф.д-р Весна Пендовска, с.р. 
_______________________________________________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1207. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 

работење („Сл.весник на РМ” бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 
51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за 
работа на нерезиденти со хартии од вредност во Репуб-
лика Македонија (“Сл.весник на РМ” бр. 53/02, 11/03, 
19/03 и 14/04) и член 68 став 2 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ” 
бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), гувернерот на На-
родна банка на Република Македонија донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВОТО 
ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА БАНКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Овластените банки можат, од Народна банка на 

Република Македонија, да купуваат права за купување 
на девизи по продажни курсеви на Народна банка на 
Република Македонија. 

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на 
оваа одлука, се однесуваат на еден квартал. 

3. Овластените банки ги купуваат правата за купу-
вање на девизи, во евра по продажен курс на Народна  
банка на Република Македонија, по следната вредност:  
Валута во девизи        Количина       Вредност во денари 

Евро (ЕУР)                1                 0,17 
 
4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на На-

родна банка на Република Македонија.  
5. Цената на правото за купување на девизи по про-

дажни курсеви на Народна банка на Република Маке-
донија, важи од 01.07.2006 до 30.09.2006  година. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишу-
вањето, а ќе се применува од 01.07.2006 година и ќе се 
објави во “Службен весник на Република Македонија”.  
      Бр.02-14/85                               Гувернер, 
22 јуни 2006 година                      м-р Петар Гошев, с.р. 

   Скопје        
_______________________________________________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1208. 

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-
гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 од 
23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите 
(“Службен весник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 
98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за 
данокот на додадена вредност (“Службен весник на 
РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), 
Законот за животната средина (“Службен весник на 
РМ” бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини             ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                  до  30,414 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)          до  30,326 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до  30,677 
   
б) Дизел гориво              ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                  до  30,335 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит                               
- екстра лесно (ЕЛ)        до 30,836 
   
г) Мазут                                      ден/кг 
- М-1  (М)                                                      до  17,401 
- М-2                                                              до  17,377 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

А.Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа:    

а) Моторни бензини        ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                            до   69,50 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)      до   66,00 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)   до   66,50 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 54,50 
     
в) Масло за горење        ден/лит                                
- екстра лесно (ЕЛ)       до  44,50    
г) Мазут                                    ден/кг 
- М-1     (М)                                               до  21,182 
- М-2                                                          до  21,154    
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 
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  НАФТЕН ДЕРИВАТ ( 2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 (ПРЕМИУМ)      69,00 68,50 68,00 
БМБ - 90 (БЕЗОЛО-
ВЕН РЕГУЛАР) 

65,50 65,00 64,50 

БМБ - 95 (БЕЗОЛО-
ВЕН ПРЕМИУМ) 

66,00 65,50 65,00 

Д - ДИЗЕЛ 54,00 53,50 53,00 
 Е Л   - ЕКСТРА ЛЕСНО  44,00 43,50 43,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите на цени определени согласно оваа одлука. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани сог-
ласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-
2, важат франко пумпна станица, а цените  на мазутот М-1 
и М-2 важат франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2 , содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)          0,150 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         0,080 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     0,080 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- Д    (ДИЗЕЛ)             0,030 
 
в) Масло за горење          ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)          0,040 
   
г) Мазут                        ден/кг 
- М-1  (М)              0,050 
-  М-2               0,050 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)       24,634 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         21,826 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)      21,899 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- Д    (ДИЗЕЛ)          12,121 
 
в) Масло за горење        ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)          3,136 
   
г) Мазут                       ден/кг 
- М-1    (М)              0,100 
- М-2              0,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен 
нафтен дериват од секоја  ценовна група изнесуваат: 

 
НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96
(ПРЕМИУМ)

3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ - 90
(БЕЗОЛОВЕН
РЕГУЛАР) 

3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ- 95 
(БЕЗОЛО-
ВЕН ПРЕ-
МИУМ) 

3,200 2,776 2,353 1,929 

Д - ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л   - 
ЕКСТРА 
ЛЕСНО 

3,200 2,776 2,353 1,929 

МАЗУТ М - 1 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М - 2 0,400 0,400 0,400 0,400   

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 27.06.2006 година.  

Бр.02-906/1                                    Претседател, 
26 јуни 2006 година                     Славе Ивановски, с.р. 
         Скопје 
_______________________________________________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНОТО 

ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
93. 

Врз основа на член 106 став (5) од Законот за задол-
жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на РМ“ бр. 29/02, 85/03, 40/04, 
113/05), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско осигурување, на 
седницата одржана на 26.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГРАНИЧУВАЊА НА ВЛОЖУВАЊАТА ВО 
ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ РАЗЛИЧ-
НИ ОД ОГРАНИЧУВАЊАТА УТВРДЕНИ ВО 
ЧЛЕН 107 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Максималниот процент од вредноста на средствата 

на пензискиот фонд кои можат да се вложат во инстру-
ментите од членот 105 став (1) точка д) од Законот: 

- за период од 23.05.2006 година до 23.09.2006 го-
дина изнесува 100%. 

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

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

 
     Бр. 02-677/3                 Претседател 
26 мај 2006 година                 на Управен одбор, 
        Скопје              д-р Ана Павловска Данева, с.р. 
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