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ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ПРАТЕНИ-

ЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  
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2. Платата на пратениците се пресметува со приме-
на на коефициентите на платите на пратениците утвр-
дени во член 29 став 2 од Законот за пратениците, на 
основицата за пресметување на плата од точка 1 на 
оваа одлука, зголемена за 0,5% за секоја започната го-
дина работен стаж, а најмногу за 20%. 

3. Одлуката влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.01.2006 година. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
 
       Бр. 14-1804/1                  Претседател 
21 април 2006 година    на Комисијата за прашања на 

      Скопје     изборите и именувањата на Собранието 
                                   на Република Македонија,  
                                          Каме Петров, с.р.  
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650. 
Врз основа на член 27 став 3 од Изборниот законик 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
40/06) и член 2 точка 6 став 2 алинеја 11 од Одлуката за 
основање на постојани работни тела на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 85/02), Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 април 2006 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ,  
ЗАМЕНИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА ДРЖАВНАТА 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
1. Со оваа одлука се определуваат коефициентите 

за утврдување на плата на претседателот, заменикот и 
членовите на Државната изборна комисија, и тоа: 

- Претседател  3,5 
- Заменик        3,4 
- Членови        3,3 
2. Основицата за пресметување на платата на претсе-

дателот, заменикот и членовите на Државната изборна 
комисија е просечната исплатена месечна нето плата по 
вработен во Републиката за претходната година, според 
податоците на Државниот завод за статистика. 

3. Решение за определување на плата на претседате-
лот, заменикот и членовите на Државната изборна ко-
мисија, врз основа на коефициентите утврдени во точ-
ка 1 од оваа одлука, донесува Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата. 

4. Одлуката влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 15.04.2006 година. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
       Бр. 14-1813/1                    Претседател 
26 април 2006 година    на Комисијата за прашања на 

     Скопје           изборите и именувањата на Собранието 
                                   на Република Македонија,  
                                           Каме Петров, с.р.  

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
651. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за пожар-
никарството („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/04) и член 10 од Законот за финансирање 
на единиците на локалната самоуправа („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 61/04 и 96/04), а во 
врска со член 44 став 2 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа и член 22 став 1 
точка 11 од Законот за локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.04.2006 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НА-
МЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ, ДОДАТОЦИ ОД 
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 
ВО ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ  

ЕДИНИЦИ ЗА 2006 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

распределба на наменски додатоци за плати, додатоци 
од плати и надоместоци за вработените во територијал-
ните противпожарни единици (во натамошниот текст: 
ТППЕ) за 2006 година, по општини. 

Член 2 
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2006 

година, во раздел 06001 – Министерството за внатреш-
ни работи, за 2006 година, се утврдуваат средства за 
плати, додатоци од плати и надоместоци за вработени-
те во ТППЕ, во износ од 246.547.600,00 денари. 

 
Член 3 

Од средствата утврдени во Буџетот на Република 
Македонија за 2006 година, раздел 06001 – Министерс-
твото за внатрешни работи, средствата се распоредува-
ат по општини, согласно следните критериуми: 

- број на вработени во ТППЕ согласно бројот на 
склучени спогодби за преземање во надлежност на 
Градот Скопје и општините и  

- износ на основни плати, додатоци од плати и на-
доместоци по вработен во ТППЕ согласно закон, а из-
вршени во текот на 2005 година. 

 
Член 4 

Министерството за внатрешни работи ќе ги распре-
делува средствата за плати, додатоци од плати и надо-
местоци за вработените во ТППЕ по општини. 

Распределбата на средствата по општини ќе се вр-
ши преку министерството за внатрешни работи. 

Член 5 
Остатокот од средствата по исплатени плати, дода-

тоци од плати и надоместоци за вработените во ТППЕ 
на месечно ниво, се пренесува во наредниот месец. 

 
Член 6 

Остатокот од средствата по исплатени плати, дода-
тоци од плати и надоместоци за вработените во ТППЕ 
на 31.12.2006 година, Министерството за финансии го 
враќа во Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а се применува од 9 јануари 2006 година. 

    
  Бр. 19-482/1                        Претседател на Владата 

  20 април 2006 година           на Република Македонија, 
        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
652. 

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 20.04.2006 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ И ДРУГИТЕ НАДО-
МЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНИТЕ И ДРУГИ ПРЕТСТАВНИШТВА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО  

Член 1 
Во Уредбата за начинот на утврдување на платите и 

другите надоместоци на вработените во дипломатско-
конзуларните и други претставништва на Република 
Македонија во странство (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/93, 34/96, 62/96 и 97/00), во 
член 4, во заградата по зборовите: “офицер за врска“ се 
додаваат зборовите: “полициско аташе“. 

 
Член  2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
       Бр. 19-1526/1                       Претседател на Владата      
20 април 2006 година             на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
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653. 
Врз основа на 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), а во врска со 
член 53, 59 и 64 од Законот за вработување и осигурување 
во случај на невработеност (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 
25/03, 37/04 и 4/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА КОИ ДОБРОВОЛНО 
СЕ ИЗЈАСНИЛЕ ДЕКА СЕ ЕВИДЕНТИРААТ ВО 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА САМО ЗАРАДИ ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРАВОТО НА  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
1. Невработеното лице кое доброволно се изјаснило 

дека се евидентира во Агенцијата за вработување на Ре-
публика Македонија само заради остварување на право 
на здравствена заштита, ова право ќе продолжи да го 
користи преку Подрачната единица на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија, врз основа на списо-
ци изготвени и доставени од центрите за вработување на 
Агенцијата за вработување на Република Македонија. 

2. Невработеното лице од точка 1 на оваа одлука со 
негова согласност престанува да се води како неврабо-
тено лице во Агенцијата за вработување на Република 
Македонија и истото може непречено повторно да се 
пријави во евиденција на невработени лица доколку са-
ка активно да бара работа. 

3. Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија и Фондот за здравствено осигурување на Маке-
донија ќе ја спроведат оваа одлука. 

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

 
Бр. 19-1919/1                       Претседател на Владата 

17 април 2006 година             на Република Македонија, 
     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
654. 

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), 
а во врска со член 159, став 3 од Законот за заштита и 
спасување (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР  
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ  

НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, Владата на Република Македонија 

дава согласност на Договор за давање на трајно кори-
стење на движни ствари, меѓу Министерството за од-
брана и Дирекцијата за заштита и спасување бр. 01-
2474/3, без надомест. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-1989/1                       Претседател на Владата 

20 април 2006 година             на Република Македонија, 
     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

655. 
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), 
а во врска со член 59, став 3 од Законот за управување 
со кризи (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 29/05), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР  
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ  

НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
Член 1 

Со оваа одлука, Владата на Република Македонија 
дава согласност на Договор за давање на трајно кори-
стење на движни ствари, меѓу Министерството за од-
брана и Центарот за управување со кризи бр. 01-
2473/3, без надомест.  

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

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

 
Бр. 19-1988/1                       Претседател на Владата 

20 април 2006 година             на Република Македонија, 
     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
656. 

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 20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 
- ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРАЊЕ НА 
ДПУТ "ИНЕЛ" ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ  ГРАДИШТЕ, ОПШТИНА  ЧАШКА  - ВЕЛЕС 

 
1.На ДПУТ "ИНЕЛ" ДООЕЛ Скопје, се дава конце-

сија за детални геолошки истражувања на минерална 
суровина - подземна вода за пиење/флаширање на ло-
калитетот Градиште, општина Чашка - Велес, со повр-
шина на концесиски простор 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 

X 
Координата 

Y 
Т-1 4.615 700,00 7.535 500,00 
Т-2 4.615 700,00 7.535 850,00 
Т-3 4.615 800,00 7.535 850,00 
Т-4 4.615 800,00 7.535 500,00 

 
Површината на просторот на концесија за истражу-

вање од точка 1 на оваа одлука изнесува П= 0,035 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.  
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5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Ма-
кедонски шуми" треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДПУТ "ИНЕЛ" ДООЕЛ Скопје, 
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, 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. 19-1662/1                    Претседател на Владата 

20 април 2006 година            на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
657. 

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 20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕР НА ДПТУ "ЕВ-
РО ГРАНИТИ ББ" ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

ВЕПРЧАНИ, С. ВЕПРЧАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. На ДПТУ "ЕВРО ГРАНИТИ ББ" ДОО Скопје се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина мермер на локалитетот Вепрчани, с. Вепрчани, 
општина Прилеп со површина на простор на концесија 
за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани  со коорди-
нати  како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Т X Y 
1 4571712 7563830 
2 4573350 7563325 
3 4573640 7563740 
4 4571220 7565640 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=2,10 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 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. 19-1886/1                       Претседател на Владата 
20 април 2006 година             на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

658. 
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 20.04.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ПОД-
ЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРАЊЕ НА ДТУ 
"МАГРОНИ" ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЛИСЕЦ,  

ОПШТИНА КРАТОВО  
1. На ДТУ "МАГРОНИ" ДОО Скопје, се дава конце-

сија за детални геолошки истражувања на минерална су-
ровина подземна вода за пиење/флаширање на локалите-
тот Лисец, општина Кратово, со површина на концесиски 
простор за детални геолошки истражувања дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките де-
финирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:  
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.664 610,00 7.603 350,00 
Т-2 4.665 000,00 7.604 370,00 
Т-3 4.664 130,00 7.604 370,00 
Т-4 4.664 130,00 7.603 350,00 
 
Површината на просторот на концесија за истражу-

вање од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,70 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 површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Ма-
кедонски шуми" треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДТУ "МАГРОНИ" ДОО Скоп-
је, треба да изврши пошумување на соодветна површи-
на 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. 19-1663/1                      Претседател на Владата 
20 април 2006 година             на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
659. 

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 20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДПТ 
"КОСМА" ДООЕЛ,КОЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

"ЛАКАВИЧКИ РЕГИОН", ОПШТИНА ШТИП 
 
1. На ДПТ "КОСМА" ДООЕЛ, Кочани се дава кон-

цесија за експлоатација на минералната суровина – 
кварц на локалитетот "Лакавички регион", општина 
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Штип со површина на простор на концесија за експлоа-
тација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со пра-
ви линии, а точките дефинирани  со координати  како е 
дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата 

X 
Координата 

Y 
Т-1 4.611.250,00 7.604.000,00 
Т-2 4.611.735,00 7.604.200,00 
Т-3 4.611.735,00 7.605.015,00 
Т-4 4.611.985,00 7.605.015,00 
Т-5 4.611.985,00 7.605.885,00 
Т-6 4.610.500,00 7.605.885,00 
 
Површината на просторот на експлотационото поле 

од точка 1 на оваа одлука изнесува P=1,79 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат 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 
критериуми за 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 определи во Договорот за концесија. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Ма-
кедонски шуми" треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДПТ "КОСМА" ДООЕЛ, Коча-
ни, треба да изврши пошумување на соодветна повр-
шина која ќе ја определи ЈП "Македонски шуми". 

6. Како почеток ќе се смета денот на потпишување-
то 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. 19-1744/1                 Претседател на Владата 

20 април 2006 година             на Република Македонија,  
    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
660. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот на водните 
заедници ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.04.2006 година, донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВА-
ЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА 
ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ЗГ - 4 - ЧЕГРАНЕ" - С. ЧЕГРАНЕ,  

ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на  Водната заедница "ЗГ- 4 - Чегра-

не" од с.Чегране, општина Гостивар, се пренесува на 
користење и управување инфраструктурата на развод-
ната мрежа за наводнување со уредена точка за снабду-
вање со вода (водозафат) преку Зафатната градба - 4 
(ZG - 4) од главниот канал на ХМС "Гостиварско По-
ле", и која ја опфаќа мрежата на територијата на оваа 
водна заедница за наводнување на површина на земјо-
делско земјиште од 268,4 ха, а која претставува хидро-
техничка целина за хидромелиоративната единица врз 
основа на прегледна карта, и тоа:   

- цевковод на главниот вод  ГВ - 4, со еден линиски за-
тварач Ф-700, еден воздушен вентил, со цевки од типот 
"АC" (азбестоцементни) и со дијаметар (профил) на це-
вките од Ф-700, должина 150м. и капацитет од 500л/с;  

- цевковод на разделниот вод РВ - 7/4, со цевки од 
типот "АC" (азбестоцементни) и со дијаметар (профил) 
од Ф-500, класа Б, должина 650м. со еден линиски за-
тварач, еден воздушен вентил, еден испуст, еден хи-
дрант и со капацитет по должина од 90-60л/с; 

- цевководи на четири делнични водови (ДВ - 1/7, 
ДВ - 2/7, ДВ - 3/7 и ДВ - 4/7), со цевки од типот "АC" 
(азбестоцементни), класа Б, со дијаметар (профил) на 
цевките од Ф-90 - 60, вкупна должина на сите водови 
од 5655м. со 8 (осум) линиски затварачи, седум воз-
душни вентили, 8 (осум) испусти, 56 хидранти и капа-
цитет по должина на цевководите од 90л/с до 60л/с.                                

Член 2 
Пренесувањето во владение на Водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ќе ја формира министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.  
      Бр. 19-1734/1                       Претседател на Владата 
20 април 2006 година             на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
661. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот на водните 
заедници ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.04.2006 година, донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ЗГ - 5 ГРА-
ДЕЦ, ПИРОК, ТЕНОВО" - С. ГРАДЕЦ,  ОПШТИНА 

ВРАПЧИШТЕ 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на  Водната заедница "ЗГ- 5 - Гра-

дец, Пирок, Теново" од с.Градец, општина Врапчиште, 
се пренесува на користење и управување инфрастру-
ктурата на разводната мрежа за наводнување со уреде-
на точка за снабдување со вода (водозафат) од главни-
от канал на ХМС "Гостиварско Поле" преку Зафатната 
градба - 5 (ZG - 5), и која ја опфаќа мрежата на терито-
ријата на оваа водна заедница за наводнување на повр-
шина на земјоделско земјиште од 456 ха, а која прет-
ставува хидротехничка целина за хидромелиоративна-
та единица врз основа на прегледна карта, и тоа:   

-  цевковод на главниот вод ГВ - 5, со цевки од ти-
пот "АС" (азбестоцементни), дијаметар (профил) на це-
вките од Ф-700, должина 297м. и капацитет од 525л/с;  

- цевковод на разделниот вод РВ - 9/5, со цевки од 
типот "АС" (азбестоцементни), со дијаметар (профил) 
по должина од Ф-500 до Ф-400, должина 1169м. и со 
капацитет по должина од 225-175л/с; 

- цевководи на 6 (шест) делнични водови (ДВ - 1/9, 
ДВ - 2/9, ДВ - 3/9, ДВ - 4/9, ДВ - 5/9 и ДВ - 6/9), со це-
вки од типот "АС" (азбестоцементни), класа "Б", со ди-
јаметар (профил) на цевките од Ф-300 - 250, вкупна 
должина на сите водови од 7119м. и капацитет по дол-
жина на цевководите од 90л/с до 60л/с;                               

- цевковод на разделниот вод РВ - 10/5, со цевки од 
типот "АС" (азбестоцементни), со дијаметар (профил) 
од Ф-400, должина 3198м. и со капацитет од 400л/с; 

- цевководи на 6 (шест) делнични водови (ДВ - 
1/10, ДВ - 2/!), ДВ - 3/10, ДВ - 4/10, ДВ - 5/10 и ДВ - 
6/10), со цевки од типот "АС" (азбестоцементни), класа 
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"Б",со дијаметар (профил) на цевките од Ф-300 - 250, 
вкупна должина на сите водови од 8162м. и капацитет 
по должина на цевководите од 90л/с до 60л/с; и 

- придружни објекти и опрема на разводната и дел-
ничната мрежа: (1) 31 воздушни вентили (ВВ); (2) 42 ли-
ниски затварачи (ЛЗ); (3) 118 хидранти; и (4) 24 испусти.   

Член 2 
Пренесувањето во владение на Водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ќе ја формира министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.     
     Бр. 19-1748/1                     Претседател на Владата 
20 aприл 2006 година            на Република Македонија, 

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

662. 
Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 

заедници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
по предлог на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, на седницата одржана на 
20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВА-
ЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ЛОЗОВО“ - С.ЛОЗОВО,  

ОПШТИНА ЛОЗОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница „ЛОЗОВО“ - 

с.Лозово, општина Лозово, се пренесува на користење 
и управување дел од инфраструктурата на разводната 
мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот си-
стем, „Брегалница“, со која е опфатена мрежата за на-
воднување на територијата на оваа водна заедница, ка-
ко површина на земјоделско земјиште од 3052ха, која 
претставува хидротехничка целина за хидромелиора-
тивната единица врз основа на прегледна карта и тоа: 

- пет уредени точки (зафатни места) со зафатни град-
би (ZG): (1) зафатно место ZG - 28; (2) ZG - 29А; (3) ZG - 
29; (4) ZG - 30; и (5) ZG - 31 со кои се зафаќа вода за на-
воднување од Десниот магистрален канал (DMK) на Хи-
дромелиоративниот систем, „Брегалница“; 

- разводна мрежа за наводнување со должина од 
82.858 метри со цевковод од типот „АС“ (азбестоце-
ментен), со дијаметар (профил) на цевките од Ф-700 до 
Ф-150 и по должина на мрежата 80 затворачи, 572 хи-
дранти, 77 воздушни вентили и 72 шахти и  

- земјани одводни канали со должина од 3500 метри. 
 

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ќе ја формира министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
        Бр. 19-1751/1                     Претседател на Владата 
20 април 2006 година             на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

663. 
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 20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК 
НА "АГРОПРОИЗВОД" ЗЗ СТРУМИЦА НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ ПОМЕЃУ С. РИЧ И С. БЕЛОТИНО,  

ОПШТИНА СТРУМИЦА  
1. На "АГРОПРОИЗВОД" ЗЗ Струмица се дава кон-

цесија за експлоатација на минералната суровина – ва-
ровник на локалитетот помеѓу с.Рич и с.Белотино оп-
штина Струмица, со површина на простор на концесија 
за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нати  како е дадено во табелава, и тоа:  
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА -Y 
Т-1 4.589 625,00 7.628 250,00 
Т-2 4.589 625,00 7.628 750,00 
Т-3 4.589 000,00 7.628 750,00 
Т-4 4.589 000,00 7.628 250,00  
Површината на просторот на експлотационото поле 

од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,31 km2. 
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 
критериуми за 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 определи во Договорот за концесија. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Ма-
кедонски шуми" треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено "АГРОПРОИЗВОД" ЗЗ Стру-
мица, треба да изврши пошумување на соодветна повр-
шина 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. 19-1661/1                Претседател на Владата 
20 април 2006 година            на Република Македонија,  

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

664. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
25/2002 и 24/2003) и член 86 од Законот за минералните 
суровини ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ГИПС НА ДТУ  
"ТАНИ ИМПЕКС" ДОО  ДЕБАР НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ,  

ОПШТИНА ДЕБАР  
1. На ДТУ "ТАНИ ИМПЕКС" ДОО Дебар се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина – 
гипс на локалитетот во близина на с. Долно Косовра-
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сти, општина Дебар, 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 - X КООРДИНАТА -Y 
Т-1 4.599 805,00 7.466 690,00 
Т-2 4.599 533,00 7.466 707,00 
Т-3 4.599 000,00 7.466 289,00 
Т-4 4.599 206,00 7.466 000,00 
Т-5 4.599 364,00 7.466 240,00 
Т-6 4.599 616,00 7.466 415,00 

 
Површината на просторот на експлотационото поле 

од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,22 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат 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 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/2005).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи 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 ДТУ "ТАНИ ИМПЕКС" ДОО  
Дебар 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. 19-1887/1                Претседател на Владата 
20 април 2006 година            на Република Македонија,  

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

665. 
Врз основа на член 70 став 1 од Законот за водните 

заедници (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија 
по предлог на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, на седницата одржана на 
20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ И ОДВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕД-
НИЦА “ОГРАЖДЕН - ИСТОК“ - С. НОВО СЕЛО, 

ОПШТИНА НОВО СЕЛО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница “Огражден - 

Исток“ од с. Ново Село, општина Ново Село, се прене-
сува на користење и управување инфраструктурата за 
наводнување - дел од инфраструктурата  на разводната 
мрежа за наводнување и одводнување од Хидромелио-
ративниот систем “Турија“ и од Хидромелиоративниот 
систем “Новоселка“ - со која е опфатена мрежата за на-
воднување и одводнување на територијата на оваа вод-
на заедница како проектирана површина на земјодел-
ско земјиште од 5000 ха и фактички можно површина 
за наводнување од 700 ха и за одводнување 2000 ха, а 
која претставува хидротехничка целина за хидромелио-
ративната единица на водната заедница утврдена врз 
основа на прегледна карта и тоа: 

- уредената точка (зафатно место) “Секирник“ за за-
фаќање на вода за наводнување од Главниот канал “Ту-
рија“, пред делничниот канал - 25, со азбест - цементна 
цевка со дијаметар (профил) од Ф-700;  

- една уредена точка (зафатно место) од Браната 
“Новоселка“ со доводна азбест - цементна цевка (тип 
АСС), со дијаметар (профил) од Ф-400;  

- делнична разводна мрежа со азбест - цементни це-
вководи (тип АСС), со должина од 29.250м, со дијаме-
тар (профил) на цевководот по должина од Ф-400 до Ф-
150 и со 361 хидранти и  

- одводни земјани канали од 6500 м.  
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука во рок од 
60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка, ќе го изврши комисијата за пренесување на инфра-
структурата за наводнување на водните заедници што 
со решение ќе ја формира министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“  

Бр. 19-1735/1                Претседател на Владата 
20 април 2006 година         на Република Македонија, 

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

666. 
Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 

заедници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
по предлог на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, на седницата одржана на 
20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ 
НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОД-
НАТА ЗАЕДНИЦА „ЧЕГРАНСКО ПОЛЕ“ - С.ЧЕГРАНЕ, 

ОПШТИНА ГОСТИВАР  
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница „Чегранско по-
ле“ - с.Чегране, Општина Гостивар се пренесува на ко-
ристење и управување инфраструктурата на каналската 
мрежа за наводнување, како независен хидромелиора-
тивен систем, со која е опфатена мрежата за наводнува-
ње на територијата на оваа водна заедница, како повр-
шина на земјоделско земјиште од 560ха и која претста-
вува хидротехничка целина за хидромелиоративната 
единица врз основа на прегледна карта и тоа: 

- еден уреден зафат на вода (точка за снабдување) 
од Реката Вардар; 

- земјен канал, дел бетониран, наречен „Лом“, тра-
пезен, со должина од 6000м и со пропусна моќ од 1000 
л/сек; 

- земјен канал, наречен „Орлец“, трапезен, со дол-
жина од 3000 м. и со пропусна моќ од 65 л/сек; 

- земјен канал наречен „Брест“, трапезен, со должи-
на од 500м. и со пропусна моќ од 50 л/сек.; 

- земјен канал наречен „Клучка“, трапезен, со дол-
жина од 200м. и со пропусна моќ од 60л/сек и  

- земјен канал наречен „Фалиште“, трапезен, со 
должина од 1000м. и со пропусна моќ од 60л/сек. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ќе ја формира министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
        Бр. 19-1754/1                     Претседател на Владата 
20 април 2006 година             на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
667. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 
заедници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
по предлог на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, на седницата одржана на 
20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ 
НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ЦРНИЛИШТЕ“ - С. ДОЛ-
НО ЦРНИЛИШТЕ, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница „ЦРНИЛИШ-
ТЕ“ - с. Долно Црнилиште, општина Свети Николе, се 
пренесува на користење и управување дел од инфра-
структурата на разводната мрежа за наводнување од 
Хидромелиоративниот систем “Брегалница“, со која е 
опфатена мрежата за наводнување на територијата на 
оваа водна заедница, како површина на земјоделско 
земјиште од 1224 ха, која претставува хидротехничка 
целина за хидромелиоративната единица врз основа на 
прегледна карта, и тоа: 

- четири уредени точки (зафатни места) со зафатни 
градби (ZG): (1) зафатно место ZG - 26A; (2) ZG - 26T; 
(3) ZG - 26; (4) ZG - 27;  со кои се зафаќа вода за навод-
нување од Десниот магистрален канал (DMK) на Хи-
дромелоративниот систем, “Брегалница“; 

- разводна мрежа за наводнување со должина од 
48.763 метри со цевковод од типот “АС“ (азбестоце-
ментен), со дијаметар (профил) на цевките од Ф – 600 
до Ф – 150 и по должина на мрежата 37 затворачи, 310 
хидранти, 39 воздушни вентили и 51 шахти и 

- земјени одводни канали со должина од 3000 метри.  
 

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ќе ја формира министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

  
      Бр. 19-1750/1                      Претседател на Владата 
20 април 2006 година             на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
668. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 
заедници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
по предлог на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, на седницата одржана на 
20.04.2006 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВА-
ЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ЗГ – 1 – ЧАЈЛИН-
СКО ПОЛЕ“ С. ЧАЈЛЕ, ОПШТИНА ГОСТИВАР  

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница „ЗГ-1 – Чај-

линско поле“ од с. Чајле, општина Гостивар, се прене-
сува на користење и управување инфраструктурата на 
разводната мрежа за наводнување со уредена точка за 
снабдување со вода (водозафати) од главниот канал на 
ХМС „Гостиварско поле“ и која ја опфаќа мрежата на 
територијата на оваа водна заедница за наводнување на 
површина на земјоделско земјиште од 230 ха, а која 
претставува хидротехничка целина за хидромелиора-
тивната единица врз основа на прегледна карта, и тоа: 

- цевковод на главниот вод ГВ – 1, со цевки од ти-
пот „АС“ (азбестоцементни) и со дијаметар (профил) 
на цевките од Ф – 700Б, должина 335 м, со еден лини-
ски затворач, еден воздушен вентил и капацитет по 
должина од 525л/с;  

- цевковод на разделниот вод РВ – 2, со цевки од 
типот „АС“ (азбестоцементини) и со дијаметар (про-
фил) на цевките од Ф – 500Б до Ф – 450, вкупна должи-
на 846 м, со два линиски затворачи, два воздушни вен-
тили и капацитет по должина од 250 л/с до 175 л/с и  

- цевководи на четири делнични водови ДВ – 1х2, 
ДВ – 2х2, ДВ – 3х5 и ДВ – 4х3, со цевки од типот „АС“ 
(азбестоцементни), со дијаметар (профил) на цевките 
од Ф – 450/350/300/250/200, вкупна должина на сите 
водови од 9837 м со осум линиски затворачи, осум воз-
душни вентили, 74 хидранти и капацитет по должина 
на цевководите од 175 л/с до 25 л/с.  

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ќе ја формира министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.   
      Бр. 19-1736/1                      Претседател на Владата 
20 април 2006 година             на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
669. 

Врз основа на член 70 став 1 од Законот за водните 
заедници (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија 
по предлог на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, на седницата одржана на 
20.04.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “ЗГ - 6 - ПИРОЧ-
КО ПОЛЕ“ - С. ПИРОК, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница “ЗГ - 6 - Пи-
рочко Поле“ од с. Пирок, општина Боговиње, се прене-
сува на користење и управување инфраструктурата на 
разводната мрежа за наводнување со уредена точка за 
снабдување со вода (водозафат) преку Зафатната град-
ба - 6 (ZG - 6) од главниот канал на ХМС “Гостиварско 
Поле“ и која ја опфаќа мрежата на територијата на оваа 
водна заедница за наводнување на површина на  земјо-
делско земјиште од 126 ха, а која претставува хидро-
техничка целина за хидромелиоративната единица врз 
основа на прегледна карта и тоа: 
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- цевковод на главниот вод ГВ -6, со еден линиски 
затворач Ф-400, со цевки од типот “АС“ (азбестоце-
ментни) и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-500, 
должина 300м и капацитет од 360л/с;  

- цевковод на разделниот вод РВ - 12, со цевки од 
типот “АС“ (азбестоцементни) и со дијаметар (профил) 
од Ф-400, класа Б, должина 450м, со еден линиски за-
творач, еден воздушен вентил и со капацитет од 250л/с;  

- цевководи на два делнични водови (ДВ - 1/12 и 
ДВ -2/12) со цевки од типот “АС“ (азбестоцементни), 
класа Б, со дијаметар (профил) на цевките од Ф- 250, 
вкупна должина на сите водови од 1410м со 2 (два) ли-
ниски затворачи, 2 (два) воздушни вентили, 2 (два) ис-
пусти, 11 хидранти и капацитет по должина на цевко-
водите од 90л/с до 60л/с.  

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука во рок од 
60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка, ќе го изврши комисијата за пренесување на инфра-
структурата за наводнување на водните заедници што 
со решение ќе ја формира министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 19-1749/1                 Претседател на Владата 

20 април 2006 година         на Република Македонија, 
      Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
670. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 
заедници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
по предлог на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, на седницата одржана на 
20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВА-
ЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА 
ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ЗГ-О - БАЛИНДОЛСКО ПОЛЕ“  

- С.БАЛИН ДОЛ, ОПШТИНА ГОСТИВАР  
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница „ЗГ-О - Балин-
долско Поле“ - с.Балин Дол, Општина Гостивар, се 
пренесува на користење и управување инфраструкту-
рата на разводната мрежа за наводнување со зафаќање 
на вода од главниот канал на ХМС „Гостиварско Поле“ 
и од Река Вардар, и која ја опфаќа мрежата на терито-
ријата на оваа водна заедница за наводнување на повр-
шина на земјоделско земјиште од 88,86ха, а која прет-
ставува хидротехничка целина за хидромелиоративна-
та единица врз основа на прегледна карта и тоа: 

- една уредена точка за зафаќање на вода (зафат) со 
еден затворач од Главниот канал - вод (GV-O) на ХМС 
„Гостиварско Поле“; 

- една уредена точка за зафаќање на вода (зафат) во 
м.в. „Гостиварски Пат“ со еден табласт затворач од 
Главниот канал - вод (GV-O) на ХМС „Гостиварско 
Поле“; 

- разводна мрежа за наводнување која се состои од: 
(1) делничен вод (DV-O), изведен како цевковод од аз-
бест - цементни цевки (АС), со должина од 1200 м. и со 
дијаметар (профил) на цевките од Ф-500 и капацитет 
360л/с; (2) разводен вод (RV-О), изведен како цевковод 
од азбест - цементни цевки (АС), со должина од 1100м. 
и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-300 до Ф-250 
и капацитет 90-60л/с; (3) канал „Гостиварски пат“, по 
должина делумно изведен како цевковод од азбест - це-
ментни цевки (АС), со дијаметар (профил) на цевките 

од Ф-500 и делумно земјен, тип трапезен, со пропусна 
моќ (капацитет) од 150-60л/с. и со вкупна должина од 
3000м; и (4) канал „Тесен пат“, по должина делумно 
изведен како цевковод од азбест - цементни цевки 
(АС), со дијаметар (профил) на цевките од Ф-500 и де-
лумно земјен, тип трапезан, со пропусна моќ (капаци-
тет) од 150-60л/с. и со вкупна должина од 3500 м.  

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ќе ја формира министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
        Бр. 19-1753/1                     Претседател на Владата 
20 април 2006 година             на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
671. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 
заедници (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
по предлог на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, на седницата одржана на 
20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ 
НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “ЗДУЊЕ-ГОСТИВАР“  

- С. ЗДУЊЕ, ОПШТИНА ГОСТИВАР  
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница “Здуње - Гости-
вар“ - с. Здуње, Општина Гостивар, се пренесува на кори-
стење и управување инфраструктурата на разводната 
мрежа за наводнување со зафаќање на вода од главниот 
канал на ХМС “Гостиварско Поле“, и која ја опфаќа мре-
жата на територијата на оваа водна заедница за наводну-
вање на површина на земјоделско земјиште од 82 ха, а 
која претставува хидротехничка целина за хидромелиора-
тивната единица врз основа на прегледна карта, и тоа: 

- една уредена точка за зафаќање на вода (зафат) од 
Главниот канал на ХМС “Гостиварско Поле“; 

- канал “Гостиварски пат“, земјен, тип трапезен, 
должина 323 м. и со пропусна моќ (капацитет) од 60 
л/сек; 

- канал “Боко“, земјен, тип трапезен, должина 660 
м. и со пропусна моќ (капацитет) од 40 л/сек; 

- канал “Дутче“, земјен, тип трапезен, должина 
1320 м. и со пропусна моќ (капацитет) од 50 л/сек; 

- придружна опрема за каналите: три бетонски зах-
вати со три табласти затворачи.  

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ќе ја формира министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 19-1752/1                       Претседател на Владата 

20 април 2006 година             на Република Македонија, 
     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
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672. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), а во 
врска со членот 5 став 1 алинеја 4 од Законот за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 2/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА 
НА СТАНОВИТЕ НА КОИ ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И 
ОДГОВОРНОСТИ ВО ПОГЛЕД НА РАСПОЛАГАЊЕТО  

ИМА РЕПУБЛИКАТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за продажба на становите на кои права, 

должности и одговорности во поглед на располагањето 
има Републиката (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 34/96, 16/99 и 64/01), во членот 3, зборовите: 
“со 50%“ се заменуваат со зборовите: “со најмалку „30%“, 
а процентот “8,4%“ се заменува со процентот “7,2%“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-1611/1                       Претседател на Владата 

13 април 2006 година             на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
673. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за јавни па-
тишта (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/96, 40/99, 96/00, 29/02 и 68/04) 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 Македони-
ја, на седницата одржана на 20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И  РЕГИОНАЛНИТЕ  

ПАТИШТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и 

регионалните патишта во Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/94, 
60/95, 41/96, 47/97, 107/00, 112/00, 29/01, 40/01, 49/01, 
72/01, 79/01, 81/01, 89/01, 36/04, 78/04, 87/04 и 16/05), 
во точка 1 под Б се врши следново дополнување: 

Р-125 (врска со Р-102) - Слупчане - Белановце - 
Злокучане. 

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

 
Бр. 19-1539/1                       Претседател на Владата 

20 април 2006 година             на Република Македонија, 
     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
674. 

Врз основа на член 9 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 13.04.2006 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА НАБАВКА НА НЕДВИЖНА СТВАР-ЗЕМЈИШТЕ  
Член 1 

Да се изврши набавка (купување) на недвижна 
ствар – земјиште за изградба на објекти за живеење за 
потребите на жителите од с.Јеловјане, оштетени од 
последиците од елементарната непогода од процесот 
на свлекување на земјиштето во с.Јеловјане. 

Член 2 
Набавката (купувањето) на недвижната ствар – 

земјиште од членот 1 на оваа одлука да се изврши во 
границите на катастарската општина Јеловјане. 

 
Член 3 

Набавката (купувањето) на недвижната ствар – 
земјиште од членот 1 на оваа одлука да се изврши 
според пазарната цена за земјиштето во КО Јеловјане. 

 
Член 4 

Средствата потребни за набавка (купување) на 
недвижната ствар-земјиште од членот 1 на оваа одлука 
се обезбедени од средствата од продажбата на Светски 
бизнис центар. 

 
Член 5 

Набавката (купувањето) на недвижната ствар – 
земјиште, предмет на оваа одлука, да се изврши по пат 
на прибирање на понуди. 

Стручно-административните работи во врска со 
постапката за набавката од став 1 на овој член да ги 
спроведе и да ги склучи договорите за купопродажба 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија.  

 
Член 6 

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

 
      Бр.19-1859/1                       Претседател на Владата 
13 април 2006 година             на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
675. 

Врз основа на член 9 од Законот за поттикнување 
на развојот на стопански недоволно развиените по-
драчја („Службен весник на Република Македонија” 
бр.2/94 и 39/99) и член  36  став 3 од Законот  за Влада-
та на Република Македонија  („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.04. 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 2003 ДО 2007 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на стопански недовол-
но развиените подрачја во Република Македонија во 
периодот од 2003 до 2007 година (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.28/03, 2/04 и 17/06) во При-
логот 1”Преглед на населените места  кои имаат статус 
на рурални центри” се бришат зборовите: 

“ОПШТИНА БОГДАНЦИ 
6.Богданци 
ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 
32.Демир Капија 
66. Македонска Каменица  
68. Македонски Брод”. 
По редниот број “113.Чешиново” се додава нов ре-

ден број и зборовите: 
“113а.Облешево” 

 
Член 2 

Во Прилогот бр. 2” Преглед на населените места 
кои се наоѓаат во подрачјата кои имаат статус на спе-
цифични подрачја во Република Македонија” во оп-
штина Валандово, во подрачјето “изразито неразвие-
ни”, се додава:  
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“1. Грчиште”. 
 Броевите 1, 2, 3, 4 и 5 стануваат 2, 3, 4, 5 и 6. 
Во општина Велес, во подрачјето”ридско-планин-

ски”, се додава:  
“1.Црквино”. 
Во општина Вранештица, во подрачјето”ридско-

планински”, по населеното место под реден број 1 “ 
Дупјани” се додава: 

“2. Карбуница”. 
Броевите 2,3,4,5 и 6 стануваат 3,4,5,6 и 7. 
Во подрачјето “изразито-неразвиени”, се додава:  
“1. Атишта”. 
Во општина Гази Баба, во подрачјето”ридско-пла-

нински” по населеното место под реден број 1. “Ра-
штак” се додава:   

“2.Булачани” 
Во општина Гостивар, во подрачјето”ридско-пла-

нински” по населеното место под реден број 14. “Реча-
не” се додава: 

 “15. Симница” 
Броевите 15,16,17 и 18 стануваат 16,17,18 и 19. 
Во општина Дебарца, во подрачјето “изразито-не-

развиени”, по населеното место под  реден број  2. “Со-
шани” се додава:  

“3. Злести 
4. Издеглавје” 
Во општина Демир Капија, во подрачјето”ридско-

планински” се додава:   
“1 Дрен “   
Во  подрачјето “изразито неразвиени”, по населено-

то место под  реден број  8. “Челевце” се додава: 
“9. Чифлик”  
Во општина Долнени, во подрачјето “ридско-пла-

нински”, по населеното место под  реден број 3.”Де-
бриште” се додава:   

“4. Десово” 
Броевите 4,5,6,7 и 8 стануваат 5,6,7,8 и 9. 
Во подрачјето “изразито-неразвиени”, по населено-

то место под  реден број 10. “Стровија”се додава:  
“11. Новоселани 
12. Сенокос 
13. Сливје 
14. Средорек” 
По општина Зелениково се додава: 
“ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 
Ридско-планински погранични изразито-неразвиени       
1. Видовиште 
2. Мородвис” 
Во општина Кочани, во подрачјето”ридско-пла-

нински” по населеното место под реден број 19. Црве-
на Нива” се додава: 

“20.Бели 
  21.Тркање” 
Во општина Кратово, во подрачјето “изразито-не-

развиени” се додава:  
“1. Куклица” 
Во општина Крива Паланка, во подрачјето”рид-

ско-планински” по населеното место под реден број 6. 
“Градец” се додава:  

“7. Длабочица” 
 Броевите 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 ста-

нуваат 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. 
Во општина Маврово и Ростуше, во подрачје-

то”ридско-планински” по населеното место под реден 
број 3. “Богдево” се додава: 

“4. Болетин” 
Броевите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32 
стануваат 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. 

Во општина Прилеп, во подрачјето “изразито-не-
развиени”, по населеното место под  реден број 14. 
“Топлица”  се додава:  

“15. Тројаци “ 

Броевите 15 и 16 стануваат 16 и 17. 
Во општина Пробиштип, во подрачјето”ридско-

планински” по населеното место под реден број 10. 
“Мачино” се додава:  

“11.Пуздерци” 
Бројот 11  станува 12. 
Во подрачјето “изразито-неразвиени”, по населено-

то место под  реден број 4. “Дренок” се додава:   
“5. Зарепинци” 
Броевите 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат 6, 7, 8, 9, 10,  

11 и 12. 
Во општина Сарај, во подрачјето”ридско-планин-

ски” по населеното место под реден број 1. “Грчец” се 
додава:  

“2. Глумово 
3. Горно Свиларе” 
Броевите 2 и 3  стануваат 4 и 5 
Во подрачјето “изразито-неразвиени”, по населено-

то место под  реден број 8. “Паничари” се додава:  
“9. Рашче” 
Броевите 9, 10, 11 и 12 стануваат 10, 11,12 и 13. 
Во општина Чешиново и Облешево, во подрачје-

то “изразито-неразвиени”се брише: 
“6. Облешево” 
Броевите 7, 8, 9и 10 стануваат 6, 7, 8 и 9. 
Во подрачјето “изразито-неразвиени”, по населено-

то место под  реден број 10. “Чифлик” се додава:  
“10. Жиганци  
 11. Ново Селани 
 12. Соколарци”.  

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

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

 
       Бр. 19-1957/1                     Претседател на Владата  
20 април 2006 година             на Република Македонија, 
          Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
676. 

 Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.04.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СТАНОВИ НА КОРИСНИ-
ЦИТЕ НА  СРУШЕНИТЕ СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ НА 
УЛ.,,ЛЕНИНГРАДСКА“ БР.16-28 ВО ГОСТИВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука  се задолжува Јавно претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија да обезбеди, по пат на купување, 7 
стана во Гостивар со вкупна површина од 300м2.  

 
Член 2 

Становите од член 1 на оваа одлука се наменети за 
потребите за решавање на станбеното прашање  на  ко-
рисниците чии што станбени објекти на улица ,,Ленин-
градска бр.16-28 во Гостивар беа срушени.          

 
Член 3 

Потребните средства за реализирање на работите од 
член 1 на оваа одлука, се обезбедуваат од  средства на 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија, а потекнуваат 
од продажбата на објектот ,,Светски бизнис центар“. 

 
Член 4 

За реализација на оваа одлука ќе се грижат Јавно прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија и Комисијата за станбени пра-
шања при Владата на Република Македонија. 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во ,,Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр.19-1963/1                      Претседател на Владата  

20 април 2006 година            на Република  Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
677. 

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 20.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕРИЗИРАН 
ВАРОВНИК НА ДИУ “МИКЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО-
ЕЛ ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДУПЕН КАМЕН  

С. ПЛЕТВАР - ПРИЛЕП 
 
1. На ДИУ “МИКЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ, При-

леп се дава концесија за експлоатација на минералната 
суровина - мермеризиран варовник на локалитетот Ду-
пен Камен, с. Плетвар - Прилеп, со површина на про-
стор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати  како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

-X 
КООРДИНАТА 

-Y 
Т-1 4.581 750,00 7.553 625,00 
Т-2 4.581 750,00 7.554 550,00 
Т-3 4.581 500,00 7.554 550,00 
Т-4 4.581 500,00 7.554 000,00 
Т-5 4.581 140,00 7.554 000,00 
Т-6 4.581 325,00 7.553 740,00 
Т-7 4.581 600,00 7.553 625,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,30 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 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.19-1664/1                       Претседател на Владата  

20 април 2006 година             на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р.  

678. 
Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.04.2006 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА СОЈУЗНАТА ПОКРАИНА ХАМ-
БУРГ ОД КОНЗУЛАРНОТО ПОДРАЧЈЕ НА КОНЗУ-
ЛАТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗ-
НА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО  

ХАНОВЕР 
 

Член 1 
Сојузната покраина Хамбург се иззема од конзулар-

ното подрачје на Конзулатот на Република Македонија 
во Сојузна Република Германија со седиште во Хановер. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
           Бр. 51/1                       Заменик на претседателот  
20 април 2006 година            на Владата на Република  
            Скопје                                   Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
679. 

Врз основа на член 16, став 2 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.04.2006 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2006 ГОДИНА 

 
1. Во Буџетот на Република Македонија за 2006 го-

дина, раздел 13001 Министерството за транспорт и вр-
ски ставка 425-30 договорни услуги, потставка 425640-
30 изработка на урбанистички планови предвидени се 
средства за изработка на урбанистички планови во из-
нос од 8.600.000 денари. 

 
2. Средства од точка 1 од оваа програма ќе се кори-

стат за: 
2.1. Изработка на Нацрт – измена и дополна на ГУП 

– ови за Скопје, Тетово и Струмица, Изработка на на-
црт ГУП – ови за Виница и Демир Хисар, изработка на 
урбанистички планови за селата: Жеровјане, Калник, 
Челопек и Добри Дол                        7.400.000 денари. 

 
2.2. Изработка на урбанистички планови за дел од 

програмата „Декада за ромите“               500.000 денари. 
 
2.3. Изработка на урбанистички проекти за гранич-

ни премини: кон Србија и Црна Гора, кон Р. Бугарија и 
кон Р. Грција                                   500.000 денари. 

 
2.4. Стручна ревизија на нацрт урбанистички пла-

нови 200.000 денари. 
         Вкупно: 8.600.000 денари. 
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3. Начинот и динамиката на спроведување на оваа 
програма ќе се грижи за Министерството за транспорт и 
врски, кое во рамките на предвидените средства може да 
врши соодветни поместувања на планираните износи. 

Министерството за транспорт и врски за реализира-
ните буџетски средства ќе достави извештај со финанси-
ски показатели до Владата на Република Македонија за 
изработените урбанистички планови и образложение за 
евентуалните отстапувања од планираните активности. 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 19-1290/1                     Претседател на Владата 

20 април 2006 година             на Република Македонија, 
        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
680. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
20.04.2006 година, одобри  

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 19-2012/1 ОД 2.06.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВА-
ЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ “ЛОТАРИ-
ЈА НА МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА- 
ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ 

 
1. Во Лиценцата под бр. 19-2012/1 од 2.06.2005 го-

дина издадена на Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа и забавни игри “Лотарија на Маке-
донија“ Скопје, во точката 2 зборовите: „ул. “Парти-
зански одреди“ бр. 64 во Скопје“ се заменуваат со збо-
ровите “ГТЦ Секција 13 дел приземје 208 локал 2 и 3 
во Скопје“. 

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

 
       Бр. 19-1739/1                      Претседател на Владата      
20 април 2006 година             на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
681. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
20.04.2006 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 19-3149/1 ОД 25.08.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛС-
ТВО И УСЛУГИ “МАСТЕРБЕТ“ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА 
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  ШТО СЕ НАОЃА 
НА УЛ. “БРАТСТВО И ЕДИНСТВО“ ББ, ВО ДЕБАР 

 
1. Во Лиценцата под број 19-3149/1 од 25.08.2005 го-

дина издадена на Друштвото за туризам, угостителство 
и услуги “МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје за постојано 
приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, 
во точката 3 бројот “18“ се заменува со бројот “15“. 

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

 
Бр. 19-1741/1                Претседател на Владата 

20 април 2006 година        на Република Македонија,  
     Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р.  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

682. 
Врз основа на член 45 став 1, точка 1 и член 46, став 

1, алинеја 1 од Законот за рибарството (“Сл. весник на 
РМ” бр. 62/93) и дел I под Дојранско Езеро, од Наредба-
та за ловостој на одделни видови риби и други корисни 
животни од рибниот фонд по одделни риболовни по-
драчја и ревири, како и ограничување на уловот за време 
на ловостој (“Сл. весник на РМ” бр.3/94), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЛОВОСТОЈ НА СИТЕ ВИДОВИ РИБИ  
НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО 

 
1. Заради заштита на рибниот фонд во Дојранското 

Езеро, се наредува ловостој на сите видови риби, од-
носно целосна забрана на риболовот во ова езеро во 
времетраење од 17.04.2006 година во 12,00 часот до 
17.05. 2006 година во 6,00 часот. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 17.04.2006 година. 

  
       Бр. 08-3130/4                                     Министер, 
13 април 2006 година                       Садула Дураку, с.р. 

       Скопје 
__________ 

683. 
Врз основа на член 45 став 1 точка 1 и член 46, став 

1, алинеја 1 од Законот за рибарството (“Сл. весник на 
РМ” бр. 62/93) и дел I под Преспанско Езеро, од Наред-
бата за ловостој на одделни видови риби и други корис-
ни животни од рибниот фонд по одделни риболовни по-
драчја и ревири, како и ограничување на уловот за време 
на ловостој (“Сл. весник на РМ” бр.3/94), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЛОВОСТОЈ НА СИТЕ ВИДОВИ РИБИ  
НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО 

 
1. Заради заштита на рибниот фонд во Преспанско-

то Езеро, се наредува ловостој на сите видови риби, од-
носно целосна забрана на риболовот во ова езеро во 
времетраење од 5.05.2006 година во 12,00 часот до 
05.06. 2006 година во 12,00 часот. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, ќе се применува од 5.05.2006 година.  

 
       Бр. 08-3494/3                                     Министер, 
20 април 2006 година                       Садула Дураку, с.р. 

      Скопје 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
684. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на ден 13.04.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Марија 

Штерјова, родена на ден 27.09.1960 година во Штип со 
ЕМБГ 2709960455033. 

2. Дозволата за работење на брокер на Марија Штерјова 
се дава за период од пет години од денот на издавањето. 
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3. Дозволата за работење на брокер на Марија Штерјо-
ва престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 
211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-651/4               Комисија за хартии од вредност 

13 април 2006 година                          Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
685. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на ден 13.04.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Лидија 

Трајковиќ, родена на ден 18.11.1966 година во Штип со 
ЕМБГ 1811966455111. 

2. Дозволата за работење на брокер на Лидија Трај-
ковиќ се дава за период од пет години од денот на изда-
вањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Лидија Трај-
ковиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-649/4               Комисија за хартии од вредност 

13 април 2006 година                          Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
686. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на ден 13.04.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Младен 

Дамев, роден на ден 22.03.1972 година во Скопје со 
ЕМБГ 2203972450001. 

2. Дозволата за работење на брокер на Младен Дамев 
се дава за период од пет години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Младен Дамев 
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 
211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-648/4               Комисија за хартии од вредност 

13 април 2006 година                          Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
687. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на ден 13.04.2006 година го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  

НА БРОКЕР 
 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Биљана 

Стојановиќ, родена на ден 22.08.1975 година во Скопје 
со ЕМБГ 2208975455014. 

2. Дозволата за работење на брокер на Биљана Стоја-
новиќ се дава за период од пет години од денот на изда-
вањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Биљана Стоја-
новиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-650/4               Комисија за хартии од вредност 

13 април 2006 година                          Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
688. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на ден 13.04.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Василка 

Николовска, родена на ден 06.03.1966 година во Битола 
со ЕМБГ 0603966415017. 

2. Дозволата за работење на брокер на Василка Ни-
коловска се дава за период од пет години од денот на из-
давањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Василка Ни-
коловска престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-676/4               Комисија за хартии од вредност 

13 април 2006 година                          Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
689. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на ден 13.04.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Ирена 

Митревска, родена на ден 18.04.1972 година во Битола 
со ЕМБГ 1804972415001. 

2. Дозволата за работење на брокер на Ирена Митрев-
ска се дава за период од пет години од денот на издавање-
то. 

3. Дозволата за работење на брокер на Ирена Митрев-
ска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден 
во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со 
член 211 од Законот за хартии од вредност. 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-677/4               Комисија за хартии од вредност 

13 април 2006 година                          Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
690. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на ден 13.04.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Соња 

Вецовска, родена на ден 04.04.1971 година во Битола со 
ЕМБГ 0404971455040. 

2. Дозволата за работење на брокер на Соња Вецов-
ска се дава за период од пет години од денот на издава-
њето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Соња Вецов-
ска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден 
во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со 
член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-709/4               Комисија за хартии од вредност 

13 април 2006 година                          Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
691. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на ден 13.04.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Тодор 

Ивановски, роден на ден 22.01.1960 година во Скопје со 
ЕМБГ 2201960450119. 

2. Дозволата за работење на брокер на Тодор Ива-
новски се дава за период од пет години од денот на изда-
вањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Тодор Ива-
новски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-708/5               Комисија за хартии од вредност 

13 април 2006 година                          Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
692. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на ден 13.04.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Елвира 

Ристоска, родена на ден 23.03.1978 година во Скопје со 
ЕМБГ 2303978478026. 

2. Дозволата за работење на брокер на Елвира Ристо-
ска се дава за период од пет години од денот на издава-
њето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Елвира Ристо-
ска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден 
во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со 
член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-704/5               Комисија за хартии од вредност 

13 април 2006 година                          Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
693. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на ден 13.04.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Андреј 

Богдановски, роден на ден 29.03.1975 година во Скопје 
со ЕМБГ 2903975450020. 

2. Дозволата за работење на брокер на Андреј Богда-
новски се дава за период од пет години од денот на изда-
вањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Андреј Богда-
новски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-705/4               Комисија за хартии од вредност 

13 април 2006 година                          Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
 

 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
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Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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