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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
316.
Врз основа на членот 42 став (1) од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18) и членот 117 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ број
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 и
248/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ПРОГРАМСКИОТ
СОВЕТ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
(МРТ)
1. Собранието на Република Македонија објавува
јавен конкурс за именувње на членови на Програмскиот советот на МРТ.
2. Кандидатите за членови на Програмскиот совет
на МРТ треба да бидат државјани на Република Македонија со високо образование, да имаат работно искуство од најмалку 8 години во струката, кои во јавноста
се истакнале во областа на комуникологијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или
правото, од значење за Програмскиот совет, за што
кандидатите доставуваат изјава заверена на нотар дека
ги исполнуваат овие услови.
3. Кандидатите за членови на Програмскиот совет
на МРТ кои учествуваат на јавниот конкурс се должни
да достават кандидатура во која детално го наведуваат
своето работно искуство, изјава заверена на нотар за
тоа дека ги исполнуваат условите утврдени во точката
2 на оваа одлука и членoт 119 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги и писма на поддршка
од:
- најмалку две граѓански организации кои се активни подолго од пет години во областа на унапредувањето на човековите права, медиумите и демократијата и
кои постигнале релевантни резултати во областа во која дејствуваат или
- најмалку едно новинарско здружение или
- најмалку две здруженија од областа на културата
(здруженија на ликовни уметници, писатели, филмски
работници и слично) или
- релевантно здружение, асоцијација или комора од
областа на информатичко-комуникациски технологии
и услуги или
- најмалку две високо-образовни установи кои имаат студиски програми од областа на комуникологијата,
новинарството, уметноста, економијата или правото.
4. При кандидирањето треба да се има предвид членот 119 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кој се однесуваат на тоа кој не може да биде
член на Програмскиот совет на МРТ.
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Кандидатите со кандитатурата доставуваaт изјава
заверена на нотар за исполнување на условите за спречување на конфликт на интереси.
5. Кандидатите за избор на членови на Програмскиот совет на МРТ се пријавуваат во рок од 30 дена од
денот на објавувањето на јавниот конкурс во „Службен
весник на Република Македонија“.
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави и во весниците „Слободен печат“
и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-264/1
Претседател на Собранието
16 јануари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Талат Џафери, с.р.
__________
317.
Врз основа на членот 42 став (1) од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18) и членовите 14 и 16
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 и
248/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР
НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ (ААВМУ)
1. Собранието на Република Македонија објавува
јавен конкурс за избор на членови на Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во натамошниот текст: Совет на ААВМУ).
2. Членови на Советот на ААВМУ може да бидат
лица државјани на Република Македонија со високо
образование, работно искуство од најмалку осум години во струката и кои во јавноста се истакнале во областа на комуникологијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или правото, за што кандидатите доставуваат изјава заверена на нотар дека ги
исполнуваат овие услови.
3. Кандидатите за членови на Советот на ААВМУ
кои се пријавиле на јавниот конкурс се должни да достават кандидатура во која детално ќе го наведат своето
работно искуство и достигнувања во областа за која се
стручни, изјава заверена на нотар дека ги исполнуваат
условите утврдени во точката 2. на оваа одлука (член
16 став (1) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) и писма за поддршка од:
- две граѓански организации кои се активни подолго од пет години и кои постигнале резултати во сферата на медиумите и човековите права или
- најмалку едно новинарско здружение или
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- релевантно здружение, асоцијација или комора од
областа на информатичко-комуникациски технологии
и услуги или
- две високо-образовни установи кои имаат студиски програми од областа на комуникологијата, новинарството, културата, економијата или правото.
4. При кандидирањето треба да се имаат предвид
ставовите (2) и (3) на членот 16 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги кои се однесуваат на
тоа кој не може да биде член на Советот на ААВМУ.
Кандидатите со кандидатурата доставуваaт изјава заверена на нотар за исполнување на условите за спречување на конфликт на интереси.
5. Кандидатите за избор на членови на Советот на
ААВМУ се пријавуваат во рок од 30 дена од денот на
објавувањето на јавниот конкурс во „Службен весник
на Република Македонија“.
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави и во весниците „Слободен печат“
и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-265/1
16 јануари 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
318.
Врз основа на член 10 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,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) 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 25.12.2018 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, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДЕЛФИС ДООЕЛ С.РАДИОВЦЕ, БРВЕНИЦА
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САМАЦИ“ ОПШТИНА
БРВЕНИЦА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минералната суровина – минерална вода на локалитетот „Самаци“ Општина Брвеница на Друштвото за производство, трговија и услуги
ДЕЛФИС ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини бр. 44-2477/1 од 29.05.2018 („Службен
весник на Република Македонија“ бр.101/18).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги
ДЕЛФИС ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница достави понуда со број 00000254 на 23.10.2018 година.
3. Друштвото за производство, трговија и услуги
ДЕЛФИС ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ДЕЛФИС ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница се доделува
концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – минерална вода на локалитетот
„Самаци“ Општина Брвеница, со површина на простор
на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а
точките се дефинирани со координати како е дадено во
табелите, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Координата
Y
7498684
7498890
7498821
7498743
7498808
7498791
7498708
7498677
7498676
7498691
7498655
7498588

Координата
X
4635220
4635189
4634956
4634956
4634568
4634426
4634357
4634380
4634415
4634436
4634505
4634555

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.135457 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 10.463.000,00 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 од 15 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. 44-10755/7
25 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
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