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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2756. 

Врз основа на член 37-б став 1 од Законот за спор-
тот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011 и 64/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 21.08.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ, 
КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА  КАТЕГОРИЈАТА СПОРТИСТ – СПОРТСКА  

НАДЕЖ 
 

Член 1 
Во Уредбата за условите, критериумите и начинот 

на доделување на категоријата спортист – спортска на-
деж („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.127/2008), во членот 6 ставот (3) се менува и гласи: 

„(3) Категорија спортист – спортска надеж се доде-
лува за остварени резултати во олимписки и параолим-
писки односно неолимписки и непараолимписки спор-
тови.“ 

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

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

 
Бр. 41-6071/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2757. 
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, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21.8.2012 година, 
донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА ДРУШТВАТА ЗА 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за сме-

тковниот план за друштвата за осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 34/02). 

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

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

 
Бр. 41-6100/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2758. 
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, 37/06, 115/07, 
19/08 , 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21.8.2012 година,  
донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНУ-
ВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВИТЕ НА КОМИСИЈАТА НА 
ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА  

НОМЕНКЛАТУРА (*) 
 

Член 1 
Во Уредбата за применување на регулативите на 

Комисијата на Европските заедници за распоредување 
на одредени стоки во Комбинираната номенклатура 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/07, 
84/08, 114/09, 100/10 и 95/11), во член 1, во ставот 2 по 
Прилог број 119  се додаваат 47 нови Прилози број 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 и 166,  кои се 
составен дел на оваа уредба. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 41-6231/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
                                                                 
* Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Коми-
сијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинира-
ната номенклатура, CELEX бр32011R0428, 32011R0447, 
32011R0497, 32011R0756, 32011R0757, 32011R0761, 32011R0762, 
32011R0763, 32011R0772,  32011R0773, 32011R0774, 32011R0775, 
32011R0776, 32011R0825, 32011R0826, 32011R0873, 32011R0874, 
32011R0875, 32011R0884, 32011R1195, 32011R1196, 32011R1200, 
32011R1201, 32011R1202, 32011R1203, 32011R1204, 32011R1247, 
32011R1248, 32011R1249, 32011R1271, 32011R1272, 32011R1302, 
32011R1303, 32012R0074, 32012R0103, 32012R0104, 32012R0105,  
32012R0106, 32012R0144, 32012R0145, 32012R0146, 32012R0211, 
32012R0297, 32012R0298, 32012R0299, 32012R0300, 32012R0301 
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2759. 

Врз основа на член 211 став 2 од Законот за служба 
во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија”, бр. 36/2010, 23/2011, 
47/2011, 148/2011 и 55/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26.8.2012 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ СПЕЦИЈАЛ-
НОСТИ  ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат посебните специјал-

ности од особено значење за Армијата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Армијата). 
 

Член 2 
Посебни специјалности од особено значење за Ар-

мијата претставуваат работните места, односно долж-
ностите во командите, единиците и установите на Ар-
мијата и тоа: 

1. Работните места и должности во Генералштабот 
на Армијата, Здружената оперативна команда и Коман-
дата за обука и доктрини. 

 
2. Командири на водови и чети и команданти на ба-

талјони во единиците на Армијата. 
 
3. Работните места и должности во военото возду-

хопловство: 
3.1. Летачи-пилоти: 
3.1.1. Пилот на борбени надзвучни и низзвучни ави-

они со брзина поголема од 0,72 маха и пилот на борбе-
ни и извидувачки хеликоптери: 

- I категорија на стручна и борбена оспособеност,  
- II категорија на стручна и борбена оспособеност,  
- III категорија на стручна и борбена оспособеност.  
3.1.2. Пилот на борбени авиони со брзина помала 

од 0,72 маха, тешки и средни транспортни хеликоптери  
и средни транспортни авиони:  

- I  категорија на стручна и борбена оспособеност,  
- II  категорија на стручна и борбена оспособеност,  
- III  категорија на стручна и борбена оспособеност. 
3.1.3. Пилот на лесни школски авиони и хеликопте-

ри, лесни авиони за општа намена и лесни транспортни 
авиони:  

- I  категорија на стручна и борбена оспособеност,  
- II  категорија на стручна и борбена оспособеност.  
- III  категорија на стручна и борбена оспособеност.  
3.1.4. Слушател-пилот. 
3.1.5. Друг летачки персонал: 
3.1.6. Оператор навигатор: 
- I  категорија на стручна и борбена оспособеност,  
- II  категорија на стручна и борбена оспособеност,  
- III категорија на стручна и борбена оспособеност.  
3.1.7. Техничар -оператор- навигатор: 
- I  категорија на стручна и борбена оспособеност, 
- II  категорија на стручна и борбена оспособеност,  
- III  категорија на стручна и борбена оспособеност.  
3.1.8. Специјалист летач. 
3.1.9 Слушател летач (освен пилот). 
3.2. Воздухопловно–технички персонал: 
3.2.1. Воен воздухопловен инженер: 
3.2.1.1. за контрола на квалитетот, 
3.2.1.2. за техничка подготовка: 
 - на борбена авијација и во  ВТч за одржување во 2 

и 3 степен, 

- на транспортна авијација, 
- на школски-тренажна  авијација, 
- на опслужување на летањето. 
3.2.2. Воен воздухопловен техничар: 
3.2.2.1. Инструктор за практична настава:   
- на борбена авијација и во  ВТч за одржување во 2 

и 3 степен, 
- на транспортна авијација, 
- на школски-тренажна  авијација, 
- на опслужување на летањето. 
3.2.2.2. Технички контролор:   
 - на борбена авијација и во  ВТч за одржување во 2 

и 3 степен, 
- на транспортна авијација, 
- на школски-тренажна  авијација, 
- на опслужување на летањето. 
3.2.2.3. Механичар:   
 - на борбена авијација и во  ВТч за одржување во 2 

и 3 степен, 
- на транспортна авијација, 
- на школски-тренажна  авијација, 
- на опслужување на летањето. 
3.2.2.4. Помошник механичар: 
 - на борбена авијација и во  ВТч за одржување во 2 

и 3 степен, 
- на транспортна авијација, 
- на школски-тренажна  авијација, 
- на опслужување на летањето,  
3.3.  Воен радарски персонал 
-  инженер за радарско сметачки средства. 
- техничар за радарско сметачки средства; 
- техничар за радарско сметачки средства -инстру-

ктор. 
- помошник техничар за радарско сметачки средс-

тва;  
- електротехничар за непрекидни извори за напоју-

вање. 
3.4. Воени оператори во центри и елементи за воз-

душно набљудување (ВН) 
- инженер оператор. 
- техничар оператор; 
- техничар оператор- инструктор. 
- помошник техничар оператор. 
3.5. Друг стручен персонал за обезбедување на ле-

тањето 
3.5.1. Воздухопловен метеоролог: 
- синоптичар; 
- прогностичар. 
3.5.2 Персонал за противпожарно обезбедување на 

летањето 
- пожарникар; 
-пожарникар- инструктор. 
3.5.3. Персонал за одржување на земски радио на-

вигациски средства: 
- техничар за земски радио навигациски средства 

(ЗРНС); 
- инжeнер за земски радио навигациски средства 

(ЗРНС). 
3.6. падобрански персонал, 
3.7. оператори со системи за против воздушна од-

брана. 
 
4. Должностите во единиците за: 
4.1.специјални операции, 
4.2.воената полиција, 
4.3.извидувачките единици. 
4.4.врски, криптозаштита, електронско извидување 

и информатика, 
4.5.разузнавање, контраразузнавање и спречување и 

откривање на кривични дела. 
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5. Должности во единиците за почести: 
5.1. гардиска единица, 
5.2. воен оркестар 
 
6. Должности во единиците за логистичка поддр-

шка: 
6.1. делаборација, лаборација, подготовка и уни-

штување на муниција, убојни и експлозивни средства, 
6.2 долгорочна и краткорочна конзервација, 
6.3 сместување и транспорт на погонски горива, 
6.4 манипулација со погонски горива, 
6.5 одржување на апарати со токсични запаливи га-

сови и соединенија, 
6.6 обезбедување. 
6.7. механичар за: 
-сите видови на моторни возила и склопови/и нив-

ните системи, 
вооружување, 
-борбени моторни возила, 
-електроенергетски средства, 
-електронски средства, 
-хемиски извори, 
-инфрацрвени уреди и електроника, 
- извори и агрегати, 
-муниција и минско експлозивни средства, 
-оптика и прецизна механика, 
-противавионски орудија, 
-противпожарна и погонска опрема 
-радарско сметачки уреди, 
-медицинска опрема и апарати. 
6.8. возачи на специјални моторни возила. 
6.9. Медицински персонал. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-6320/1                     Претседател на Владата 

26 август 2012 година           на Република Македонија, 
     Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2760. 

Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.49/2010 и 53/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.8.2012 го-
дина, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-
РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДС-
ТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИ-
НОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни 
плаќања, корисниците на средствата, максималните из-
носи и начинот на директните плаќања за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.22/12, 
76/12 и 97/12) во член 2 став (3) точка 20) алинеја 1 
зборовите: „октомври 2011“ се заменуваат со зборови-
те: „октомври 2010“. На крајот од реченицата точката 
се брише и се додаваат зборовите: „во Република Ма-
кедонија или од увоз, со задолжително доставување на 
зоотехнички документ/педигре.“ 

Во точката 23) алинеја 1 зборовите: „регистрирани 
одгледувалишта на приплоден добиток“ се заменуваат 
со зборовите: „признати организации на одгледувачи 

на добиток во Република Македонија или од увоз, со 
задолжително доставување на зоотехнички доку-
мент/педигре“.  

Во алинеја 2 периодот: „јануари-септември 2012 го-
дина“ се заменува со периодот: „октомври 2011- април 
2012 година.“ 

Во точката 24) алинеја 2 по точката се додава нова 
реченица која гласи: „Доколку производните капаците-
ти се во подрачја со ограничени можности за произ-
водство, критериумот за број на грла кози се намалува 
за 50%.“ 

Во точката 26) алинеја 1 на крајот од реченицата 
точката се брише и се додаваат зборовите: „во Репуб-
лика Македонија или од увоз, со задолжително доста-
вување на зоотехнички документ/педигре.“ 

Во точката 29) алинеја 1 по зборот: „добиток“ се 
додаваат зборовите: „во Република Македонија или од 
увоз, со задолжително доставување на зоотехнички до-
кумент/педигре“. 

По ставот (5) се додаваат два нови ставови (6) и (7) 
кои гласат: 

„ (6) Одредување на намалувањето од 50% на мини-
малните производни капацитети доколку се во подрач-
ја со ограничени можности за производство се врши 
согласно следново: 

- за директни плаќања по површина обработено 
земјоделско земјиште на катастарска парцела која се 
наоѓа на надморска висина над 700 метри согласно Си-
стемот за идентификација на земјишни парцели за мер-
ките од точките:1), 4), 7), 8), 11), 13) и 14) од оваа уред-
ба. 

- за директни плаќања по грло добиток за регистри-
рани одгледувалишта во населени места со надморска 
висина поголема од 700 метри или со број на жители 
помал од 100, согласно податоци од Регистарот за 
идентификација и регистрација на домашни животни 
за мерките од точките: 21), 24), 34) и 36)од оваа уредба. 

 (7)Висината на директните плаќања се пресметува 
врз основа на утврдената висина на поддршка во оваа 
уредба во двоен износ за производните капацитети кои 
се во подрачја со ограничени можности за производс-
тво и за кои е применето правилото за намалени произ-
водни капацитети за 50%.“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-6423/1                     Претседател на Владата 

26 август 2012 година           на Република Македонија, 
     Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2761. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 31  од Законот за надво-
решни работи (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 21.8.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА,  

СО СЕДИШТЕ ВО БЈЕЉИНА 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Босна и Херцеговина, со седиште во Бјељина.          
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Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти 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. 99/1                               Претседател на Владата 

21 август 2012 година            на Република Македонија, 
     Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2762. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 7 алинеја 9 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.8.2012 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБ-
ЛИКА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ШТУТГАРТ  

 
Член 1 

Република Македонија затвора Почесен конзулат во 
Сојузна Република Германија, со седиште во Шту-
тгарт. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти 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. 100/1                              Претседател на Владата 

21 август 2012 година            на Република Македонија, 
     Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2763. 

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-
решни работи на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26.8.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА 
ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ  

ВО БИТОЛА 
 

Член 1 
Се дава согласност Сашо Јанакиевски да се имену-

ва за Почесен конзул на Република Унгарија во Репуб-
лика Македонија, со седиште во Битола. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти 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. 103/1                            Заменик на претседателот 

26 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2764. 
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26.8.2012 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБ-
ЛИКА  УНГАРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА 
 

Член 1 
Република Унгарија отвора Почесен конзулат во 

Република Македонија, со седиште во Битола. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти 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. 104/1                            Заменик на претседателот 

26 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2765. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.7.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА  

И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење на ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гинекологија и акушерство - Скопје, без надомест. 

                                                                                            
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на  ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гинекологија и акушерство - Скопје, со кој се уредува-
ат правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-4994/1                     Заменик на претседателот 

17 јули 2012 година                 на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2766. 
Согласно член 17 а од Законот за користење и рас-

полагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007 
и 35/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 21.08.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ  ВО  СОПСТВЕНОСТ  НА   НЕДВИЖНИ  

СТВАРИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
објект базен и помошни објекти, евидентирани во имо-
тен лист број 41160, КП 1768/1 КО Кисела Вода 2 и 
тоа: 

- базен број на зграда 51, намена на зграда и други 
објекти БА, влез 1, кат ПР волумен во м3 3850;  

- помошен објект, број на зграда 49, намена на згра-
да и други објекти В4, влез 1, кат ПР, намена на посе-
бен дел од зграда П, внатрешна површина 52 м2 ; 

- помошен објект, број на зграда 49, намена на згра-
да и други објекти B4, влез 2, кат ПР, намена на посе-
бен дел од зграда П внатрешна површина 58 м2; 

- помошен објект, број на зграда 50, намена на згра-
да и други објекти В4, влез 1, кат ПР, намена на посе-
бен дел од Зграда ДП, внатрешна површина 63 м2, 

сите во сопственост на Република Македонија. 
 

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се 

пренесуваат во сопственост без надоместок на Општи-
на Аеродром. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари помеѓу 
Министерството за одбрана и Општина Аеродром ќе се 
изврши во рок од 10 (десет) дена од денот на објавува-
њето на одлуката во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-5144/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2767. 
Врз основа на член 26 став (4) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.8.2012  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРО-
ВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ТРГОВСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОЕКТИРА-
ЊЕ И ИНЖЕНЕРИНГ ВАРДАРГРАДБА ДОО 
С.ТРУБАРЕВО - СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

“С.ТРУБАРЕВО“, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 
 
1. На Трговското друштво за производство, прое-

ктирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Тру-
барево – Скопје му се продолжува концесијата за експ-
лоатација на минерална суровина – песок и чакал на 
локалитетот “с.Трубарево“ општина Гази Баба, со по-
вршина на простор на концесија за експлоатација де-
финирана со Одлуката за доделување на концесија за 
експлоатација  на минералната суровина песок и чакал 
на Трговското друштво за производство, проектирање 
и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево-
Скопје на локалитетот “с.Трубарево“, општина Гази 
Баба ( ,,Службен весник на Република Македонија“  
бр.64/2002) и Договорот за концесија за експлоатација 
бр. 24-3360/1 од 11.04.2008 година  ( во понатамошни-
от текст: Договор за концесија ) и тоа: 
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2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0,199080km2. 

3. Времетраењето за продолжувањето на концесија-
та од точка 1 на оваа одлука е за десет години. 

4. Висината на надоместокот за продолжувањето на 
концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со 
анекс на Договорот за концесија во согласност со Та-
рифникот за утврдување на висината на надоместоците 
за издавање на дозволи и концесии за вршење на детал-
ни геолошки истражувања и концесии за експлоатација 
на минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за продолжувањето на концесијата од точка 1 на оваа 
одлука ќе се определат со анекс на  Договорот за кон-
цесија. 

6. Како почеток на важење на продолжувањето на 
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 
на потпишување на анекс на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, 
анекс на Договорот за концесија ќе го потпише мини-
стерот за економија. 

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

 
Бр. 41-5487/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2768. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 21.08.2012 годи-
на,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУК-
АТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА  

СТВАР 
 

Член 1 
Во Одлуката за давање на користење на недвижна 

ствар (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.108/2008, 3/2009, 18/2009, 57/2009 и 151/2011), во 
членот 1, во точка 6, точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите ,,и 32 м2 подрумски простории“. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 41-5970/1                      Заменик на претседателот 
21 август 2012 година            на Владата на Република 

 Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2769. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 
150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.8.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижните 
ствари  кои се наоѓаат во Струмица на ул. „Маршал 
Тито“ на КП 1633  КО Струмица, и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат по, намена дп, површина 149 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат по,  намена г, површина 110 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена дп, површина 94 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена дп, површина 11 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена пп, површина 49 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена пп, површина 7 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена пп, површина 101 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена дп, површина 118 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат ме,  намена дп, површина 18 
м2, 
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- зграда 1, влез 1, кат ме,  намена пп, површина 15 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат ме,  намена пп, површина 18 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,  намена дп, површина 47 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,  намена дп, површина 82 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,  намена пп, површина 49 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02,  намена пп, површина 19 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 03,  намена дп, површина 134 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 03,  намена пп, површина 18 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 04,  намена дп, површина 159 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 04,  намена пп, површина 3 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 04,  намена пп, површина 18 
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари  кои се наоѓаат во Радовиш  ул. „Св.Спасо Радо-
вишки“ бр.119 на КП 1694 КО Радовиш и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат 01, стан 1, намена пп, површи-
на 11 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, стан 5, намена дп, површи-
на 54 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, стан 4, намена хс, површи-
на 15 м2, 

-зграда 1, влез 1, кат пр,  стан 7, намена хс, површи-
на 31 м2, 

-зграда 1, влез 1, кат по, стан 2, намена хс, површи-
на 20 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат по, стан 2, намена дп, површи-
на 134 м2, 

- зграда 1, влез 2, катпр1, стан 6, намена дп, повр-
шина 133 м2, 

- зграда 1, влез2, кат пр, стан 6, намена хс, површи-
на 8 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, стан 5, намена дп површи-
на 16 м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Радовиш ул. „Маршал Тито“ 
бр. 19 на КП 3687 КО Радовиш и тоа: 

- зграда 1, влез 3, кат пр,  намена пп, површина  3 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат пр,  намена пп, површина  3 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат пр,  намена пп, површина  3 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат пр,  намена пп, површина  13 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат пр, намена дп, површина   12 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат пр, намена дп, површина   7 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат пр, намена дп, површина 32 
м2, 

Се запишува право на сопственост на недвижните 
ствари кои се наоѓаат во Кавадарци ул. „Едвард Кар-
дељ“ на КП 10774  КО Кавадарци град: 

- зграда 1, влез 1, кат 03, стан 6,  намена хс, повр-
шина 12 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена ходник, површина 
161 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена хс, површина 12 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02,  намена хс, површина 12 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 03, намена хс, површина         
12 м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Кичево на  бул. Ослободување 
бр.2 на КП 2103/1 КО Кичево 8 и тоа : 

- зграда 1, влез 1, кат по, намена пп,  површина 66 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат по, намена пп,  површина 43 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат по, намена хс,  површина 50 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 33 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена дп,  површина 147 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена хс,  површина 17 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,  намена дп,  површина 133 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,  намена хс,  површина 11 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена б,   површина 12 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02, намена дп,  површина 26 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02,  намена дп,  површина 84 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02,  намена дп,  површина 14 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02,  намена хс,  површина 24 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02,  намена б ,  површина 7 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02, намена б,   површина 3 м2, 
- зграда 1, влез 1, кат ма, намена пп,  површина 10 

м2, 
- зграда 1, влез 1, кат ма,  намена пп,  површина 16 

м2, 
- зграда 1, влез 1, кат ма,  намена пп,  површина 104 

м2, 
- зграда 1, влез 1, кат ма,  намена хс,  површина 21 

м2, 
- зграда 1, влез 1, кат ма,  намена б,  површина 7 м2, 
 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари  кои се наоѓаат во Гостивар на ул. „Браќа Гино-
ски“ бб на КП 7218/1 КО Гостивар 2 и тоа: 

- зграда 1, влез 2, кат 02,  намена дп,  површина 323 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат пр, намена дп,  површина 43 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат пр, намена пп(хс и тоалети),  
површина 54 м2,  
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Се запишува право на сопственост на недвижните 
ствари кои се наоѓаат во Берово на ул. „23 Август“ 
бр.13 на КП 2412 КО Берово и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат по, намена пп,  површина 22 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 118 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена пп,  површина 4 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат 01, намена дп,  површина 13 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат 01, намена пп,  површина 10 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат 01,  намена дп,  површина  49 
м2, 

- зграда 3, влез 1, кат пр,  намена г,  површина 14 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат 01, намена дп,  површина 30 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат 01,  намена пп,  површина 3 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат по,  намена пп,  површина 24 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат 01,  намена пп,  површина 4 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат пр,  намена пп,  површина 14 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат 01,  намена пп,  површина 39 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат по,  намена пп  површина 18 
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Неготино на ул. „Маршал Ти-
то“ на КП 11905  КО Неготино и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат ме, намена дп,  површина 101 
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Ресен на ул. „Таше Милошев-
ски“ на КП 3583/1 КО Ресен и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена пп,  површина 41 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена пп,  површина 41 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена пп,  површина 6 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 121 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена дп,  површина 17 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена дп,  површина 19 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02, намена дп,  површина 17 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена пп,  површина 14 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02, намена дп,  површина 19 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат ма,  намена дп,  површина 16 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02,  намена пп,  површина 15 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат ма,  намена пп,  површина 6 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат ма,  намена дп,  површина 28 
м2, 

Се запишува право на сопственост на недвижните 
ствари кои се наоѓаат во Демир Хисар на ул. „Маршал 
Тито“ бр.12 на КП 1810 КО Демир Хисар и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена дп,  површина 57 
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Крушево на ул. „Илинденска“ 
бр.14 на КП 5805 КО Крушево и тоа : 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина   102 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена пп,  површина     
30 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина     13 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена дп,  површина   153 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,  намена Пп(хс),  површина 
28 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена пп-балкони,  повр-
шина 11 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат су,  намена ст,  површина      
80 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат су, намена пп,  површина     48 
м2, 

- зграда 1,  кат су, намена хс,  површина   14 м2, 
 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Струга на ул. „Ѓорѓи Петре-
ски“ на КП 447/1 КО Струга и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат пр, стан 1, намена дп,  повр-
шина 188 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, стан 1, намена дп,  повр-
шина 181 м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари објекти кои се наоѓаат во Крива Паланка на ул. 
„Маршал Тито“ бр.179 на КП 784 КО Крива Паланка и 
тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена дп,  површина   71 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,намена хс,  површина   18 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена Пп-хс,  површина 
25 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, стан 1, намена дп,  повр-
шина 25 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, стан 1, намена дп,  повр-
шина 19 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, стан 1, намена дп,  повр-
шина 21 м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Свети Николе на ул. „Илин-
денска“ бр.15 на КП 10030 КО Свети Николе и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат по,  намена п,  површина 139 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,намена о,  површина   25 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена дп,  површина  4 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 129 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,  намена дп,  површина 35 
м2, 



27 август  2012  Бр. 107 - Стр. 73 
 
 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена пп,  површина  3 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,намена дп,  површина 19 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,намена дп,  површина 18 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена пп,  површина   5 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена дп,  површина  7 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена о,  површина   14 
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Велес на ул. „Маршал Тито„ 
бр.41 на КП 2507 КО Велес и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат су, намена дп,  површина 118 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 112 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 146 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена дп,  површина 240 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,намена дп,  површина 169 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,намена дп,  површина  88 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02, намена дп,  површина 330 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 03,  намена дп,  површина 129 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат су, намена дп,  површина 357 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена Пп(хс),  површина 
83 м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари  кои  се наоѓаат во Прилеп на ул. „Марксова“ на 
КП 13987 КО Прилеп и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат 03,  намена дп,  површина 417 
м2, 

- зграда 2, влез 1, кат пр,намена пп,  површина 51 
м2, 

- зграда 3, влез 1, кат пр, намена г,  површина 19 м2, 
- зграда 3, влез 1, кат пр, намена г,  површина 35 м2, 
 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Дебар на ул. „Вељко Влахо-
виќ“ на КП 5011 КО Дебар 1 и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена дп,  површина 16 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат пр, намена пп(хс), површина 
14 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина  8 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат пр, намена пп(хс),  површина 
58 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена дп, површина 52 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат 01, намена дп,  површина 141 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат 01,  намена дп, површина 12 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат 01, намена пп,  површина  38 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат по, намена пп,  површина 58 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат по, намена пп,  површина 21 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат по, намена пп,  површина 17 
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Валандово на ул. „Првомај-
ска“ на КП 3269 КО Валандово и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина  84 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена пп,  површина 10 
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Делчево на ул. „М.М.Брицо“ 
на КП 6697 КО Делчево и тоа: 

- зграда 3, влез 1, кат пр, намена г,  површина 18 м2, 
 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Кочани на ул. „29 Ноември“ 
бр.2 на КП 13262 КО Кочани и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 104 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена Дзп(511),  површи-
на 145 м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена хс,  површина 33 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена дп,  површина 144 
м2, 

- зграда 2, влез 1, кат пр, намена г,  површина  18 
м2, 

- зграда 2, влез 2, кат пр, намена пп,  површина 21 
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Пробиштип на ул. „Јордан 
Стојанов“ на КП 726/5 КО Пробиштип и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат 01,  намена дп,  површина 15 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат 01,  намена дп,  површина 15 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена дп,  површина 5 
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Битола на бул. 1-ви Мај бр.53 
на КП 7616 КО Битола и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат по,  намена пп,  површина 190  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена дп,  површина 461  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена дп,  површина  64  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена дп,  површина 272  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02,  намена дп,  површина 270  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат ма, намена дп,  површина 225  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат ма, намена пп,  површина   65  
м2, 
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- зграда 3, влез 1, кат пр, намена дп,  површина  50  
м2, 

- зграда 3, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 24  
м2, 

- зграда 4, влез 1, кат пр,  намена дп,  површина22  
м2, 

- зграда 2, влез 1, кат су,  намена дп,  површина 264  
м2, 

- зграда 2, влез 1, кат пр,  намена дп,  површина 135  
м2, 

- зграда 2, влез 1, кат пр, намена дп,  површина  163  
м2, 

- зграда 2, влез 1, кат пр, намена пп,  површина  10  
м2, 

- зграда 2, влез 1, кат 01,  намена дп,  површина 290  
м2, 

- зграда 2, влез 1, кат 01, намена пп,  површина 11  
м2, 

- зграда 2, влез 1, кат пр, намена хс,  површина 20  
м2, 

- зграда 2, влез 1, кат ме,  намена хс,  површина 20  
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари  кои се наоѓаат во Охрид на ул. „Македонски 
Просветители“ на КП 15337 КО Охрид 3 и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат су,намена пп,  површина 74  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена пп,  површина 92  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,намена дп,  површина 137  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена дп,  површина 179  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена пп,  површина 129  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена дп,  површина 126  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена пп,  површина 23  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02, намена пп,  површина 80  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02,  намена дп,  површина 20  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02,  намена дп,  површина 202  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02, намена пп,  површина 35  
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари  кои се наоѓаат во Штип на Плоштад Слобода 
на КП 7512 КО Штип и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат по, намена дп,  површина 58  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат по,  намена дп,  површина  92  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина  111  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат по,  намена дп,  површина 148  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр,  намена дп,  површина 181  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,  намена дп,  површина 355  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02,  намена дп,  површина 358  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат по, намена дп,  површина 17  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 47  
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари  кои се наоѓаат во Тетово на ул. „Маршал Тито“ 
бр.40 на КП 2192 КО Тетово 1 и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 82  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02, намена дп,  површина 44  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 54  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01, намена дп,  површина 47  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02, намена дп,  површина 50  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,намена дп,  површина 195  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 01,намена дп,  површина 297  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 02, намена дп,  површина 25  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 107  
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат по,  намена пп,  површина136  
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Скопје на ул. „Ѓорче Петров“ 
бр.11 А на КП 6418 ( КО Ѓорче Петров 6 ) и тоа: 

- зграда 2, влез 1, кат по, намена дп,  површина 35  
м2, 

- зграда 2, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 76  
м2, 

- зграда 2, влез 1, кат 01, намена дп,  површина 330  
м2, 

- зграда 2, влез 1, кат 01, намена пп,  површина 165  
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Скопје на ул. „Трифун Хаџи 
Јанев“ бр.10 на КП 1079 ( КО Гази Баба ) и тоа: 

- зграда 1, влез 2, кат пр,  намена дп,  површина 255 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат пр, намена пп,  површина 5 
м2,  

- зграда 1, влез 3, кат по, намена дп,  површина 123 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат пр, намена дп,  површина 270 
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Скопје на ул. „К.Ј.Питу“ бр.1 
на КП 12545/1 ( КО Центар 1 ) и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат ме1,  намена дп,  површина 35 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат ме2,  намена дп,  површина 35 
м2, 

- зграда 1, влез 2, кат ме1, намена дп,  површина 33 
м2, 
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- зграда 1, влез 2, кат ме2,  намена дп,  површина 33 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат ме1, намена дп,  површина 34 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат ме2,  намена дп,  површина 34 
м2, 

- зграда 1, влез 4, кат ме1, намена дп,  површина 37 
м2, 

- зграда 1, влез 4, кат ме2, намена дп,  површина 34 
м2, 

- зграда 1, влез 5, кат ме1, намена дп,  површина 23 
м2, 

- зграда 1, влез 5, кат ме2, намена дп,  површина 23 
м2, 

 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Скопје на ул. „К.Ј.Питу“ бр.1 
на КП 12545/1 ( КО Центар 1 ) и тоа: 

- зграда1, влез 1, кат ме,  намена дп,  површина 20 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат по, намена дп,  површина 6 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 10, намена дп,  површина 74 
м2, 

- зграда 1, влез 1, кат 10, намена пп,  површина 72 
м2, 

- зграда 1, влез 2, намена дп,  површина 142 м2, 
- зграда 1,намена дп,  површина  687 м2, 
- зграда 1, влез 4, кат ме, намена дп,  површина 378 

м2, 
- зграда 1, влез 1, кат пр, намена дп,  површина 156 

м2, 
- зграда 1, намена дп,  површина  360 м2, 
 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари кои се наоѓаат во Македонски Брод на ул. 
„Маршал Тито“ бр.19 на КП 3687 (КО Македонски 
Брод) и тоа: 

- зграда 1, влез 3, кат пр, намена пп,  површина  3 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат пр, намена пп,  површина  3 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат пр, намена пп,  површина  3 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат пр, намена пп,  површина 13 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат пр, намена дп,  површина 12 
м2, 

- зграда 1, влез 3, кат пр, намена дп  површина 7 м2, 
- зграда 1, влез 3, кат пр, намена дп,  површина 32 

м2, 
 
во корист на Република Македонија во Јавната кни-

га за запишување на правата на недвижностите. 
 

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

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

 
Бр. 41-6096/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2770. 
Врз основа на член 7, став (3) од Законот за водите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 
6/09, 161/09,83/10, 51/11 и 44/12), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 21.8.2012 го-
дина донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА  
ПОДРАЧЈАТА НА РЕЧНИТЕ СЛИВОВИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат границите на по-
драчјата на речните сливови и тоа на: 

1. Сливот на реката Вардар (кој припаѓа на сливот 
на Егејското Море); 

2. Сливот на реката Струмица (во кој прирпаѓаат 
сливовите на р.Дворишка, р.Лебница и р.Струмица кои 
се дел од сливот на р.Струма, кој припаѓа на сливот на 
Егејското Море); 

3. Сливот на реката Црн Дрим, (кој е дел од сливот 
на р.Дрим, кој припаѓа на сливот на Јадранското Мо-
ре), и 

4. Сливот на реката Јужна Морава (во кој припаѓа 
сливот на р.Биначка Морава, кој заедно со р.Јужна Мо-
рава и р.Морава се дел од сливот на р.Дунав, кој при-
паѓа на сливот на Црното Море). 

 
Член 2 

Границите на подрачјата на речните сливови спре-
ма соседните држави на одредени делници ја преставу-
ваат државната граница на Република Македонија.  
 

Член 3 
Сливот на реката Вардар на север се протега до др-

жавната граница на Република Македонија со Републи-
ка Косово и тоа во делот на Шар Планина, сливовите 
на реките Лепенец, Јужна Морава, потоа до државната 
граница меѓу Република Македонија и Република Ср-
бија во делот на реките Јужна Морава, Пчиња и Кара-
маничка. На исток сливот на р.Вардар се протега до 
македонско-бугарската граница, сливот на р.Дворишка, 
сливот на р.Струмица, се до планината Беласица и До-
јранското Езеро. На југ границата на сливот на р.Вара-
дар ја прати македонско-грчката граница и то во делот 
кај гевгелиско, во делот на планините Кожуф и Ниџе се 
до Пелагонија и Баба Планина. Во делот кај Пелагонија 
природната граница на сливот на р.Вардар е пресечена 
со македонско-грчката граница. Од сливот на Преспан-
ското Езеро кај Баба Планина, границата на сливот на 
р.Вардар продолжува на север, каде западни граници 
на сливот се сливовите на Преспанското и Охридското 
езеро и реките Црн Дрим и Радика, се до Шар Планина. 

Описот на границите на сливот на р.Вардар започ-
нува од планината Враца, која е дел од Шар Планина. 
Оваа планина е предел каде се среќаваат сливовите на 
р.Вардар, р.Црн Дрим и р.Бел Дрим (Република Косо-
во). Од тука сливот на Вардар ги прати сртовите на 
Шар Планина и тоа: Маја (2493), Вртоп (2555), Коби-
лица (2528), Црн Врв (2585), Бистра (2651). Кај врвот 
Бистра, сливот на р.Вардар се дели на слив на горен 
тек на р.Вардар и слив на р.Лепенец која припаѓа на 
сливот на р.Вардар, чиј горен дел се наоѓа на територи-
ја на Република Косово. Границата на сливот на горни-
от тек на р.Вардар продолжува по сртовите на Шар 
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Планина и тоа: Куќиногледски Врв (2521) и Љуботен 
(2498). Од оваа точка, која е доопирна точка на сливо-
вите на горен тек на р.Вардар и р.Лепенец, вододелни-
цата поминува во близина на селото Јажинце и се спу-
шта кон југоисток. На север од с.Радуша и Дервентска-
та Клисура, македонско-косовската граница го сече 
сливот на р.Вардар, поточно сливот на р.Лепенец се до 
преминот Блаце, продолжувајќи на север до границата 
меѓу сливовите на р.Вардар и р.Биначка Морава. Од 
овој дел на македонско-косовската граница, границата 
на сливот на р.Вардар се искачува кон врвовите на 
Скопска Црна Гора. Границата на сливот минува кај 
месноста Караула над сливот на р.Бањанска и продол-
жува на исток кон месноста Преслап (1296), се до Цр-
ковен Рид (1440), од каде оди кон врвот Кара Чука 
(1523), па се спушта до врвот Караула (1428), за по-
вторно да се искачи до месноста Гороглед каде се со-
ставуваат деловите на четири речни слива на реките: 
р.Кучевишка, р.Брестјанска, р.Камена и р.Кључева. Ре-
ка Кључева всушност претставува горен дел на сливот 
на р.Биначка. Од месноста Гороглед, границата на сли-
вот на р.Вардар продолжува кон север-северозапад до 
врвот Просечник (1547), па Росен (1426), се до местото 
викано Абазова Куќарка. Од тука вододелницата про-
должува на север-североисток по сртот на планината 
Копиљача чии врвови ги имаат следните коти: 1443, 
1471, Кодра Фура (1492), 1465, 1224 се до врвот Моја 
со висина од 1256 м.н.м. Од тука границата на сливот 
на р.Вардар на север го сече локалниот пат кај месно-
ста викана Караманови Ливади, до кота 1205, од каде 
оди на исток по планината Коларница и ги поминува 
врвовите со кота 1172, Љакине (1089), кота 1205 и се 
до кота 1011 кај Ветерник, до границата со Република 
Косово. Тука, во близина на месноста Белановце, мал 
дел од сливот на р.Вардар, поточно горниот тек на 
р.Белановска е пресечен со македонско-косовската гра-
ница. Од граничната точка меѓу, Република Македони-
ја, Република Косово и Република Србија, сливот на 
р.Вардар, поточно сливот на р.Пчиња е пресечен со ма-
кедонско-српската граница. Еден дел од горниот тек на 
сливот на р.Пчиња, р.Козјодолска во близина на спојот 
на р.Германска и р.Неравска како и р.Огут (р.Леснич-
ка) имаат сливни површини кои се дел од територијата 
на Република Македонија. Во овој дел сливот на р.Вар-
дар, поточно вододелницата меѓу р.Пчиња и Крива Ре-
ка од Чупино Брдо (1703), оди према врвот Аниште 
(1786) и Голем Врв (1831), каде границите на сливот на 
р.Вардар се спојуваат со границите на сливот на р.Ка-
раманица која е дел од сливот на р.Струма. Во овој дел 
сливот на р.Вардар, поточно еден дел од горниот тек на 
р.Дубровничка (кај Голешко Поле) е пресечен со маке-
донско-српската граница се до тромеѓето меѓу Репуб-
лика Македонија, Република Србија и Република Буга-
рија. Од оваа точка границата на сливот на р.Вардар ја 
прати македонско-бугарската граница и се спушта во 
правец на исток-југоисток до преминот Деве Баир 
(1162), од каде повторно се искачува на југоисток до 
врвот Руен (2252) на Осоговските Планини, така про-
должувајќи во ист правец по сртовите на оваа планина 
ги поврзува врвовите: Ждропаница (1803), Кучевница 
(1747), Рајкиќ (1731), Шамска Чука (1674), Атанасица 
(1603), Сива Кобила (1602), Црвена Киселица (1141), 
Марин Камен (1043), Планиница (1179), се до Влаина 
Планина (кај Диздарица). Од врвот Диздарица (1138) 
вододелницата се спушта и го сече патниот правец 

Делчево-Благоевград (премин Делчево), при што про-
должува во правец на југ и ги поврзува следните врво-
ви на Пл.Влаина: Обел (1291), Град (982), Петровец 
(1146), Градска Могила (1202), Студена Вода (1117), 
Китка (1103), Хасан Паша (1164), Сараево (1223), Мех-
медово Брдо (1336), Врапчик (1384), Тутуровица 
(1423), Рајковица (1357), Кадиица (1932), Ајдучки Рид 
(1615) и Џами Тепе (1803). Границата на сливот про-
должува по сртот на Малешевските Планини. После 
врвот Небојша (1681), границата поминува покрај Чен-
гино Кале каде ја допира најисточната точка на сливот 
на р.Вардар (р.Брегалница), за да продолжи на југ-југо-
исток кон Голо Брдо (1563) и Буква (1569). Границата 
на сливот поминува покрај местото викано Клепало се 
до кота 1366, од каде зазема правец кон запад до врвот 
Дивна (1374), за да продолжи во правец југ-југозапад 
се до кота 1356 над изворниот дел на Арамиски Андак. 
Оваа кота преставува граничник меѓу сливовите на 
р.Вардар и р.Дворишка кои се дел од територијата на 
Република Македонија и р.Кршлата која е дел од тери-
торијата на Република Бугарија. Од оваа кота граница-
та на сливот на р.Вардар, продолжува на запад кон Ко-
ловски Чукар (1358), Шуманова Ч. (1433), Бабин Чукар 
(1403), Два Гроба (1325), Пршкаров Чукар (1307), до 
месноста Бачијата (1205), за да продолжи кон Енебери-
ца (1287), врвовите кај Џами Тепе со коти 1275 и 1384 
и од Скриена Полена (1275), вододелницата на р.Вар-
дар продолжи кон Демировец и врвот Губеник (1288), а 
потоа да продолжи во правец северозапад кон Петлец 
(1352) и Џизолџе (1369), Каменица (1319), Касаплија 
(1256) и во близина на врвот Близнаков Чукар вододел-
ницата да продолжи на запад кон врвот Чунговец. Од 
Чунговец границата на сливот на р.Вардар од Мале-
шевските Планини преминува на планината Плачкови-
ца каде ги спојува врвовите: Бела Врба (1223), Грошец 
(1329), Паруца (1366), (1389), (1345), Чакурец (1438), 
Обаите (1423), Кара Тепе (1626), се до врвот Момин 
Преслап (1514), за под врвот Бел Камен (1705),  грани-
цата на сливот да продолжи кон југ и кота 1577, се до 
врвот Јаскам (1427), од каде го менува правецот кон ју-
гозапад и оди до врвот Чадариште (1464), Картал 
(1462), Џумаја (1492), па покрај Влашки Гроб до Ма-
мутица (1605), Тикен Чука (1327), Јурто (1306) каде по-
крај Мичачки Рид поминува на кота 1224 и продолжу-
ва до Јајла (1137), Јурт Баир (974), низ месност Супур-
ге (821), па месност Прналија (700) и Ризван (662), 
Манделек (518), Мочур (480), каде во близина го сече 
патниот правец Штип-Радовиш. Границата на сливот 
се искачува до Попова Шапка кај рудникот Дамјан, за 
да продолжи на југоисток кон Самарџица (733), па по-
крај с.Погулево, Смилевски Скали (554), до над Ињево 
кота 551, Широк Дол (566), па над Дедино до кота 724, 
Копита (845), Смрдешник (833), кота 830 над Бачили-
ште, а кај Билото да се спушти на југ кон Краста (951). 
Вододелницата одејќи покрај с.Липовик, доаѓа на кота 
656 кај Кутла за да покрај Фирадинова Чешма (575), 
премине од Смрдеш на Градешка Планина на кота 886 
кај Горни Адер, и на југ кон Саланџак со врвовите на 
кота 840 и 822, па Рушитова Брада (821), Веселинова 
Чука (792) и врвовите на Плавуш Планина Крташ (768) 
и Кара тепе (996), се до Пурнар Баши (836), Курбан Бу-
рун (741) и од Адбасти (665), границата на сливот да 
премине на исток кон Милкин Рид, Бабалино (576), се 
до кота (497) и Голаш (616), каде продолжува и се спу-
шта во близина на Костурино, каде го сече патниот 
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правец Валандово-Костурино, за да продолжи кон пла-
нината Беласица до границата со Република Грција. Во 
овој дел на сливот, македонско-грчката граница го сече 
сливот на р.Вардар и сливот на Дојранското Езеро, 
спуштајќи се од планината Беласица на југ кон Дојран-
ското Езеро, за потоа да се искачи кон врвот на Плани-
ната Даб, каде македонско-грчката граница продолжу-
ва да го сече сливот на р.Вардар и  тоа до ридчето Бос 
Тепе (192), Друбарица (186), па одејќи на запад, после 
Страпчиња (мал дел од локалниот слив е пресечен со 
државнат граница), вододелницата продолжува и го се-
че патот кај граничниот премин Богородоца, а од тука 
се спушта до левиот брег на р.Вардар, каде ја допира 
најниската точка на сливот со висина од 45 м.н.м. На 
десниот брег, границата на сливот на р.Вардар помину-
ва покрај Гевгелија и се искачува на кота 159 и 188 кај 
Чучулен. Тука сливот на р.Вардар, поточно сливот на 
р.Љубница е пресечен од граничната линија со РГ, која 
оди паралелно со самиот слив на р.Љубница. Граница-
та на сливот на р.Вардар продолжува на кота 279 по-
крај Чучулен, па кота 375 и 411, по која скршнува на 
север до Мал Крш кој се наоѓа до самата линија на др-
жавната граница и продолжува кон Јака (651), Мала Ја-
ка (666), котите 776, 957, од каде се спушта  на југ до 
кота 1032, за повторно кај Брезник (1014) да продолжи 
на север се до Хума, од каде во правец на запад со ма-
ли отстапки ја следи македонско-грчката граница по 
сртовите на планините Кожуф и Ниџе. На Кожуф Пла-
нина ги спојува котите со висина 1088, 1515, 2004, 
1904, 2012 до Зеленбек (2165), 1876, врвот Порта 
(2097) (на територија на МК), Шаренка (1873), Дудица 
(2132), Дудички Колиби (1747) (МК), Коњска Глава 
(1836), Орлов Вис (1665), Коприва (1638), Блатец, Сте-
на (1561), Прашник (1595). Кај превојот Пулевец 
(1165) границата на сливот на р.Вардар преминува на 
Ниџе Планина со врвовите: Мал Козјак (1777), Голем 
Козјак (1814), Добро Поле (1813), Бела Земја (1877), 
Сокол (1822), Ниџе (2361), Кајмакчалан (2520). Кајмак-
чалан е гранична точка на три локални слива и тоа 
р.Коњарка (МК), горниот тек на р.Елешка (ГР) и Бели-
ца (ГР). Границата меѓу сливовите на р.Коњарка и го-
рен тек на р.Елешка, кои се дел од сливот на р.Вардар, 
продолжува кон Старков Гроб (1876), Шипково (1610), 
Тумбата (1251), Рогош (1353), Прлиќ (1143), Рашков 
Рид (759), пратејќи ја македонско-грчката граница по-
крај с.Кралеви Штали, која во овој дел го дели сливот 
на р.Елешка на слив на р.Елешка пред влив во р.Црна 
(МК) и р.Елешка возводен дел од граница со Републи-
ка Грција (ГР). Линијата на така поделениот слив се 
спушта до десниот брег на р.Елешка (583), за да од ле-
виот брег на реката продолжи до кота  586 и Ајдар Га-
ли (603) (МК). Во овој дел на сливот на р.Вардар, се 
среќаваат води кои припаѓаат на сливовите на р.Креме-
ничка, р.Граешка дел од сливот на р.Црна чии сливови 
се пресечени со македонско-грчката граница, која по-
минува покрај Лажец во правец кон Баба Планина на 
запад, поминувајќи ги котите 1293 и 1354 во близина 
на Преслап делејќи го горниот слив на р.Граешичка на 
два дела, од каде продолжува до кота 2140 кај Крив Ка-
мен за да од Бојаџиев Врв (2329) ја напушта македон-
ско-грчката граница и продолжи во северен правец по 
сртот на Баба Планина поврзувајќи ги врвовите Шкам-
би и Рофес (2196), Лош Камен (2081), Муса (2350), Ве-
терница 2420, Партизански Врв (2349), Широко Стопа-
ло (2415), Два Гроба (2124), Голема Чука (2179), Мала 

Чука (2009), Кодра (1739), Вртешка (2010), за преку ко-
та 1500 границата на сливот на р.Вардар (р.Црна Река), 
преку превојот Ѓавато (1167), да премине од Баба Пла-
нина на планината Бигла со врвовите Кале (1569) и Го-
лем Камен (1656). Од тука вододелницата продолжува 
кон Карагучица (1573), Мечкин Камен (1565) до Пла-
кенска Планина со врвовите Црн Врв (1921), Сталев 
Камен (1998), Дамов Гроб (1962), Грамада (1879), Гроб 
(1897), Камче (1902), Вршнико (1918), Стража (1842), 
па продолжува на Илинска Планина со врвовите  
Св.Илија (1544), Иглар (1684), Лиска (1908), Ветерник 
(1902) Стирни Камен (1898), Магарево (1702), Старци-
не (1576), Чукар (1554), Рамнигос (1431), Мрамор 
(1244), Бели Камен (1361), Караџица (1345), Прута 
(1349), Горна Кривача (1313), Задел (1221), Мијалечка 
Краста (1298), Дупчишта, Гола Краста (1465), Облец 
(1251), се до превојот Пресека (1082), каде се двојат 
сливовите на р. Сатеска (притока на р.Црн Дрим) и 
р.Треска (притока на р.Вардар). Границата продолжува 
на запад кон Брдо (1312), Стапичарник (1287), Мирос-
лаица (1459), кон Планината Стогово и врвовите Фурка 
(1819) и Еџупски Гробишта (2001), од каде продолжува 
на североисток до Болници (1692), Црн Камен (1692), 
Тодоровачка Краста (1658), Јама (1507), каде го сече 
планинскиот пат Кичево-Дебар, од каде продолжува 
кон Барбара со кота (1652) до Чуловец (1713), па до ко-
та 1832 и Думовица (2023 и 2042), врвови на планината 
Бистра. Од кота 2101 границата на сливот на р.Вардар 
продолжува на север до Пашница од каде врти кај кота 
1964 на запад до Коњски Гроб, од каде продолжува на 
североисток кон Ахметовица (1901 и 1944), за да завр-
ти на запад до Мал Шар, заобиколувајќи го Мавровско-
то Езеро и кај Влаиница да дојде на кота 1304, каде во 
близина на Бунец го сече патниот правец Гостивар-Ма-
врово и се искачува до кота 1713, Бунец (1595), се до 
Врбенска Планина и котите 1830, 1991, 2065, 2130, 
2080, Лера (2194), Фудан Брдо (2086 и 2221). Од овие 
точки, границата на сливот на р.Вардар продолжува на 
североисток до кота 2141, 2100, 2230 и 2333 на запад 
кон Венец (2263), па на север кон Расанѓул (2386) и 
Црна Карпа (2376) се до планината Враца и понапред 
спомнатиот врв Голема Враца (2582).  

 
Член 4 

Сливот на реката Струмица во кој припаѓаат сливо-
вите на р.Дворишка, р.Лебница и р.Струмица се дел од 
сливот на р.Струма и на исток овој слив е пресечен со 
македонско-бугарската граница. На север, северозапад 
и југ, овој слив граничи со сливот на р.Вардар. 

Описот на границите на сливот започнува на самата 
македонско-бугарска граница на кота 1356 над извор-
ниот дел на Арамиски Андак, кај местото викано Пло-
шица. Оваа кота преставува граничник меѓу сливовите 
на р.Вардар и р.Дворишка кои се дел од територијата 
на Република Македонија и р.Кршлата која е дел од те-
риторијата на Република Бугарија. Од оваа кота грани-
цата на сливот на р.Дворишка, продолжува на запад 
кон Коловски Чукар (1358), Шуманова Ч. (1433), Бабин 
Чукар (1403), Два Гроба (1325), Пршкаров Чукар 
(1307), до месноста Бачијата (1205), за да продолжи 
кон Енеберица (1287) и врвовите кај Џами Тепе кои се 
всушност граничник меѓу три слива и тоа сливот на 
р.Дворишка, р.Струмица и р.Вардари. Вододелницата 
меѓу сливот на р.Вардар и р.Струмица, од Скриена По-
лена (1275), продолжува кон Демировец и врвот Губе-
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ник (1288), а потоа во правец северозапад кон Петлец 
(1352) и Џизолџе (1369), Каменица (1319), Касаплија 
(1256) и во близина на врвот Близнаков Чукар продол-
жува на запад кон врвот Чунговец. Од Чунговец грани-
цата на сливот на р.Струмица од Малешевските Плани-
ни преминува на планината Плачковица каде ги споју-
ва врвовите: Бела Врба (1223), Грошец (1329), Паруца 
(1366), (1389), (1345), Чакурец (1438), Обаите (1423), 
Кара Тепе (1626), се до врвот Момин Преслап (1514), 
за под врвот Бел Камен (1705),  границата на сливот да 
продолжи кон југ и кота 1577, се до врвот Јаскам 
(1427), од каде го менува правецот кон југозапад и оди 
до врвот Чадариште (1464), Картал (1462), Џумаја 
(1492), па покрај Влашки Гроб до Мамутица (1605), 
Тикен Чука (1327), Јурто (1306) каде покрај Мичачки 
Рид поминува на кота 1224 и продолжува до Јајла 
(1137), Јурт Баир (974), низ месност Супурге (821), па 
месност Прналија (700) и Ризван (662), Манделек (518), 
Мочур (480), каде во близина го сече патниот правец 
Штип-Радовиш. Границата на сливот се искачува до 
Попова Шапка кај рудникот Дамјан, за да продолжи на 
југоисток кон Самарџица (733), па покрај с.Погулево, 
Смилевски Скали (554), до над Ињево кота 551, Широк 
Дол (566), па над Дедино до кота 724, Копита (845), 
Смрдешник (833), кота 830 над Бачилиште, а кај Било-
то да се спушти на југ кон Краста (951). Вододелницата 
одејќи покрај с.Липовик, доаѓа на кота 656 кај Кутла за 
да покрај Фирадинова Чешма (575), премине од Смр-
деш на Градешка Планина на кота 886 кај Горни Адер 
и на југ кон Саланџак со врвовите на кота 840 и 822, па 
Рушитова Брада (821), Веселинова Чука (792) и врво-
вите на Плавуш Планина Крташ (768) и Кара Тепе 
(996), се до Пурнар Баши (836), Курбан Бурун (741) и 
од Адбасти (665), границата на сливот да премине на 
исток кон Милкин Рид, Бабалино (576), се до кота 
(497) и Голаш (616), каде продолжува и се спушта во 
близина на Костурино, каде го сече патниот правец Ва-
ландово-Костурино, за да продолжи кон планината Бе-
ласица до границата со Република Грција на кота 1477. 
Од оваа кота, границата на сливот оди генерално на 
исток и во главно ја прати македонско-грчката грани-
ца, при што ги спојува врвовите на Пл.Беласица со ко-
ти: 1378, 1517, 1557, 1378, Висок Врв (1643), Висока 
Чука (1845), 1876, Самар (1869), до врвот Тумба (1881), 
која претставува тромеѓе меѓу Република Македонија, 
Република Грција и Република Бугарија. Од оваа кота, 
границата на сливот оди на североисток и ја прати ма-
кедонско-бугарската гранична линија, при што самата 
државна граница сече дел од сливот на р.Струмица и 
тоа кај Караула Равниште, за повторно да се искачи до 
кота 1100, од каде зазема правец кон север и се спушта 
кон десниот брег на р.Струмица. Границата на сливот 
од левиот брег на реката, источно од с.Ново Коњарево, 
го сече патниот правец Струмица-Петрич кај гранични-
от премин Царинарница и продолжува кон север до ко-
та 501, 654, Атанасова Тумба (1019), кота 1264, се до 
Хаџиица (1474), каде сливот на р.Струмица се спојува 
со сливот на р.Лебница, па сливот на р.Лебница про-
должува кон Калуѓерот со коти 1295 и 1219, се до ко-
ритото на р.Лебница, од каде вододелницата ја прати 
повторно македонско-бугарската граница, одејќи до 
Балтак (1274) кој е граничник меѓу сливовите на р.Леб-
ница и р.Дворишка. Од тука сливот на р.Дворишка оди 
по сртовите на планината Огражден и тоа на кота 1082, 
Дршански чукар (1077) и се спушта до коритото на 

р.Дворишка, за повторно да се искачи пратејќи ја маке-
донско-бугарската граница, до кота 1123, 1176, 1218, 
Гробишки Чукар (1297), за да дојде повторно до кота 
1356 кај местото викано Плошица. 

 
Член 5 

Сливот на реката Црн Дрим е дел од сливот на 
р.Дрим, чија сливна површина припаѓа на Јадранското 
Море. Сливот на р.Црн Дрим на исток се протега до 
сливот на р.Вардар, на југ до македонско-грчката и ма-
кедонско-албанската граница. На запад се протега до 
македонско-албанската граница, а на север до македон-
ско-косовската граница. Во сливот на Црн Дрим во 
јужниот дел, со свои сливни површини се вклучени 
езерата Преспанско и Охридско, а на север со своја 
сливна површина е вклучена и р.Радика. 

Описот на границата на сливот на р.Црн Дрим за-
почнува од Бојаџиев Врв (2329), каде сливот на Прес-
панското Езеро (р.Црн Дрим) граничи со сливот на 
р.Црна (р.Вардар) од каде напуштајќи ја  македонско-
грчката граница продолжува на север по сртот на Баба 
Планина, поврзувајќи ги врвовите Шкамби и Рофес 
(2196), Лош Камен (2081), Муса (2350), Ветерница 
2420, Партизански Врв (2349), Широко Стопало (2415), 
Два Гроба (2124), Голема Чука (2179), Мала Чука 
(2009), Кодра (1739), Вртешка (2010), за преку кота 
1500, границата на сливот на Преспанско Езеро (р.Црн 
Дрим), преку превојот Ѓавато (1167), да премине од Ба-
ба Планина на планината Бигла со врвовите Кале 
(1569) и Голем Камен (1656). Од тука вододелницата 
продолжува кон Карагучица (1573), Мечкин Камен 
(1565) до Плакенска Планина со врвовите Црн Врв 
(1921), Сталев Камен (1998), Дамов Гроб (1962), Гра-
мада (1879), Гроб (1897), Камче (1902), Вршнико 
(1918), Стража (1842), па продолжува на Илинска Пла-
нина со врвовите  Св.Илија (1544), Иглар (1684), Лиска 
(1908), Ветерник (1902), Стирни Камен (1898), Магаре-
во (1702), Старцине (1576), Чукар (1554), Рамнигос 
(1431), Мрамор (1244), Бели Камен (1361), Караџица 
(1345), Прута (1349), Горна Кривача (1313), Задел 
(1221), Мијалечка Краста (1298), Дупчишта, Гола Кра-
ста (1465), Облец (1251), се до превојот Пресека (1082), 
каде се двојат сливовите на р. Сатеска (притока на 
р.Црн Дрим) и р.Треска (притока на р.Вардар). Грани-
цата продолжува на запад кон Брдо (1312), Стапичар-
ник (1287), Мирослаица (1459), кон Планината Стогово 
и врвовите Фурка (1819) и Еџупски Гробишта (2001), 
од каде продолжува на североисток до Болници (1692), 
Црн Камен (1692), Тодоровачка Краста (1658), Јама 
(1507), каде го сече планинскиот пат Кичево-Дебар, од 
каде продолжува кон Барбара со кота (1652) до Чуло-
вец (1713), па до кота 1832 и Думовица (2023 и 2042), 
врвови на планината Бистра. Од кота 2101 границата 
на сливот на р.Црн Дрим продолжува на север до Паш-
ница од каде врти кај кота 1964 на запад до Коњски 
Гроб, од каде продолжува на североисток кон Ахмето-
вица (1901 и 1944), за да заврти на запад до Мал Шар, 
заобиколувајќи го Мавровското Езеро и кај Влаиница 
да дојде на кота 1304, каде во близина на Бунец го сече 
патниот правец Гостивар-Маврово и се искачува до ко-
та 1713, Бунец (1595), се до Врбенска Планина и коти-
те 1830, 1991, 2065, 2130, 2080, Лера (2194), Фудан Бр-
до (2086 и 2221). Од овие точки, вододелницата меѓу 
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сливовите на р.Црн Дрим и р.Вардар продолжува на 
североисток до кота 2141, 2100, 2230 и 2333 на запад 
кон Венец (2263), па на север кон Расанѓул (2386) и 
Црна Карпа (2376) се до планината Враца од каде про-
должува на запад до планината Кораб со кота 2105 и 
врвот Капи Џамија (2118), од каде границата на сливот 
оди на југ и главно ја прати македонско-албанската 
граница до Корабска Врата (2064), Црна Чука (2572) и 
Голем Кораб (2764), кој е најголем врв во сливот на 
р.Радика (р.Црн Дрим). Сливот на р.Радика (р.Црн 
Дрим), од другата страна на Кораб Планина граничи со 
сливот на долниот тек на р.Црн Дрим, чија сливн повр-
шина се наоѓа на територијата на Р.Албанија. Од најви-
сокиот врв  Голем Кораб, границата на сливот продол-
жува кон југ и ги спојува врвовите Кепи Бард (2683), 
Боази (2495), Цигански Премин (2398), кота 2403, Дер-
за (2403), Шупла Карпа (2431), Плоча (2233), за преку 
Високо Брдо (2245) да премине на планината Дешат со 
врвовите на кота 2045, 2037 и 2050, па врвот Веливар 
(2373), Св.Недела (2078), кота 2141 и преку кота 2177 
да премине на Крчин Планина со врвот Голем Крчин 
(2341), за да продолжи на кота 2174 и да се спушти на 
југозад преку кота 686 до десниот брег на р.Црн Дрим. 
Сливот на р.Црн Дрим од левиот брег на реката, е пре-
сечен со албанско-македонската граница во делот кај 
р.Мирошница. Сливот на Црн Дрим е одвоен со сливот 
на р.Мирошница со ридестиот предел наречен Врабич 
се до врвот Коста Корија (772), од каде сливот на 
р.Црн Дрим е пратен со македонско-албанската грани-
ца, која поторно го сече сливот во делот источно од Го-
лема Краста, па потоа го сече сливот на р.Требишка, се 
до кота 1027, од каде границата на сливот на р.Црн 
Дрим продолжува на југ до врвот Главје (1258) (МК), 
од каде по ивиците на сливот на р.Дреночка оди до вр-
вот Ветерник (1441), од каде границата на сливот на 
р.Црн Дрим продолжува до котите 1348, 1402, 1710, 
1979 кај Радуч. Вододелницата во овој дел на сливот 
врти околу сливот на р.Лакајчка по врвовите со котите 
1646, 1536, Три Буки (1580), се до Сув Трап (1540) на 
Пл.Јакупица со врвовите 1939, Камењар (2055), 2120, 
2185, 2148, пратена со македонско-албанската граница 
до Црн Камен (2257), 1955, Чумин Врв (2125) (МК), 
Мало Седло (2029), Кокало (1919), Мал Кокал 1872, 
Беличко Брдо, Мечкина Дупка, Краста Брдо, (1641), се 
до кота 1231 од каде на исток границата го сече сливот 
на Охридското Езеро (р.Црн Дрим), кај кота 1040 по 
што се спушта до брегот на самото езеро, од каде маке-
донско-албанската граница го сече езерото во правец 
исток, па југоисток се до извориштето на р.Црн Дрим 
кај Св.Наум. Сливот на езерото и тука е пресечено со 
македонск-албанската граница која се искачува до кота 
2265 и 2073 врвови на Пл.Галичица која ги двои сливо-
вите на Охридското и Преспанскот Езеро, а самата гра-
нична линија која ги дели локалните сливови, се спу-
шта до езерото Преспа и поминува преку него во бли-
зина на островот голем Град (МК) каде е и тромеѓето 
меѓу Република Македонија, Република Албанија и Ре-
публика Грција, за да од брегот на езерото покрај Мар-
кова Нога продолжи  да се искачува кон врвовите на 
Баба Планина и тоа: Фасов Рид (1261), 1609, Црвени 
Стени (1949), Цуце (2120), и Балтан (2117) се до Боја-
џиев Врв (2329) порано спомнат на спојот со сливовите 
на р.Црн Дрим и р.Црна.  

Член 6 
Сливот на реката Јужна Морава во кој припаѓа сли-

вот на р.Биничка Морава кој заедно со р.Морава се дел 
од сливот на р.Дунав, чиј слив припаѓа на сливот на 
Црното Море.  

Сливот на реката Јужна Морава  го опфаќа  горниот 
слив на р.Биначка Морава, кој е распослан на терито-
ријата на Република Македонија на север е пресечен со 
граничната линија меѓу Република Македонија и Ре-
публика Косово. Границите на сливот на р.Биначка 
Морава (р.Јужна Морава), на територијата на Републи-
ка Македонија граничи со сливот на р.Вардар. 

Описот на на границата на сливот на р.Биначка Мо-
рава започнува од државната граница меѓу Република 
Македонија и Република Косово, од каде се искачува 
кон врвовите на Скопска Црна Гора. Границата на сли-
вот минува кај месноста Караула над сливот на р.Ба-
њанска и продолжува на исток кон месноста Преслап 
(1296), се до Црковен Рид (1440), од каде оди кон врвот 
Кара Чука (1523), па се спушта до врвот Караула 
(1428), за повторно да се искачи до месноста Гороглед 
каде се составуваат деловите на четири речни слива на 
реките: р.Кучевишка, р.Брестјанска, р.Камена и р.Кљу-
чева. Река Кључева всушност претставува горен дел на 
сливот на р.Биначка. Од месноста Гороглед, сливот на 
р.Биначка Морава продолжува кон север-северозапад 
до врвот Просечник (1547), па Росен (1426), се до ме-
стото викано Абазова Куќарка. Од тука сливот продол-
жува на север-североисток по сртот на планината Ко-
пиљача чии врвови ги имаат следните коти: 1443, 1471, 
Кодра Фура (1492), 1465, 1224 се до врвот Моја со ви-
сина од 1256 м.н.м. Од тука границата на сливот на 
р.Биначка Морава на север го сече локалниот пат кај 
месноста викана Караманови Ливади, до кота 1205, од 
каде оди на исток по планината Коларница и ги поми-
нува врвовите со кота 1172, Љакине (1089), кота 1205 и 
се до кота 1011 кај Ветерник, до границата со Републи-
ка Косово.  

Во продолжение кон исток, уште еден дел од гор-
ниот слив на р.Јужна Морава, т.е. р.Карадак е дел од 
територијата на Република Македонија, поточно извор-
ниот дел на р.Црвена Вода, која се наоѓа во близина на 
месноста Белановце.  

На исток, во близина на граничникот меѓу Републи-
ка Македонија, Република Косово и Република Србија, 
уште еден мал дел од сливот на Јужна Морава припаѓа 
на Република Македонија.  

 
Член 7 

Картографскиот приказ на границите на подрачјата 
на речните сливови од член (1) на оваа одлука е даден 
во Прилог кој е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 41-6099/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2771. 

Врз основа на член 58, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011) и  член 36 став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 
51/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.08.2012 година, донесe 

                                               
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ  - 
МОТОРНИ ВОЗИЛА 

                                                   
Член 1 

Со оваа одлука  се врши продажба на движни ства-
ри - моторни возила, сопственост на Република Маке-
донија, што ги користела Владата на Република Маке-
донија - Служба за општи и заеднички работи и други 
органи на државната управа и тоа: 

       
1. Марка  AUDI,  тип A-6 2.0 B, со регистарска оз-

нака SK-022-АА, број на шасија WAUZZZ4AZSN0842-
99, број на мотор ACE023537, година на производство 
1995, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984, во 
возна состојба. 

                                          Почетна цена: 135.000,00 ден. 
 
2. Mарка MERCEDES, тип Benz - 140, со регистар-

ска ознака SK-881-NO, број на шасија WDB1400321A-
014779, број на мотор 10499012008518, година на про-
изводство 1991, сила на мотор 170, работна зафатнина 
3199 см3.   во возна состојба. 

                                                                                    
Почетна цена: 280.000,00 ден. 

 
3.  Марка AUDI, тип A6 2.6 Q, со регистарска озна-

ка SK-339- JH, број на шасија WAUZZZ4AZTN023963, 
број на мотор ABC163213, година на производство 
1995, сила на мотор 110, работна зафатнина 2598, во 
возна состојба.   

  Почетна цена: 120.000,00 ден. 
 
4. Марка AUDI, тип A6, со регистарска ознака SK-

321- NP, број на шасија WAUZZZ4AZTN069831, број 
на мотор AАН263563, година на производство 1996, 
сила на мотор 128, работна зафатнина 2771, во возна 
состојба.   

                      Почетна цена: 125.000,00 ден. 
 
5. Марка AUDI, тип 2.0 A6, со регистарска ознака 

SK-836-KM, број на шасија WAUZZZ4AZSN054376, 
број на мотор ACE022231, година на производство 
1995, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984, во 
возна состојба.   

               Почетна цена: 125.000,00 ден. 
 
6. Марка AUDI, тип A6, со регистарска ознака SK-

017-АА, број на шасија WAUZZZ4AZSN085185, број 
на мотор ACE023579, година на производство 1995, си-
ла на мотор 103, работна зафатнина 1984, во возна со-
стојба.   

  Почетна цена: 120.000,00 ден. 

7. Марка AUDI, тип A6 2.0 B, со регистарска ознака  
SK-518-PG, број на шасија WAUZZZ4AZSN051242, 
број на мотор ACE022201, година на производство 
1995, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984, во 
возна состојба.   

  Почетна цена: 120.000,00 ден. 
 
8. Марка AUDI, тип A6 2.0, со регистарска ознака 

SK-390-NP, број на шасија WAUZZZ4AZSN050763, 
број на мотор ACE022449, година на производство 
1995, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984, во 
возна состојба.   

  Почетна цена: 120.000,00 ден. 
 
9. Марка AUDI, тип A4 1.9 TDI Avant, со регистар-

ска ознака SK-190-SS, број на шасија SK188144/09, 
број на мотор HU188144, година на производство 1997, 
сила на мотор 66, работна зафатнина 1896, во возна со-
стојба.   

                         Почетна цена: 180.000,00 ден. 
 
10. Марка AUDI, тип A6 2.0 16V, со регистарска оз-

нака SK-033-АА, број на шасија WAUZZZ4AZSN086-
356, број на мотор ACE023557, година на производство 
1995, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984, во 
возна состојба.   

            Почетна цена: 120.000,00 ден. 
 
11. Марка AUDI, тип A4 1.8, со регистарска ознака 

SK-035-PD, број на шасија WAUZZZ8DZSA072668, 
број на мотор ADR 032661, година на производство 
1995, сила на мотор 92, работна зафатнина 1781, во 
возна состојба.   

            Почетна цена: 110.000,00 ден. 
 
12.  Марка AUDI, тип A 1.8 B 20V, со регистарска 

ознака SK-295-KL, број на шасија WAUZZZ4AZTN0-
24355, број на мотор ABC163263, година на производс-
тво 1995, сила на мотор 110, работна зафатнина 2598, 
во возна состојба.   

           Почетна цена: 120.000,00 ден. 
 
13. Марка AUDI, тип A4 1.8, со регистарска ознака 

SK-166-JA, број на шасија WAUZZZ8DZSA038582, 
број на мотор ADR020805, година на производство 
1995, сила на мотор 92, работна зафатнина 1781, во 
возна состојба.   

            Почетна цена: 135.000,00 ден. 
 
14. Mарка MERCEDES тип - 300, со регистарска оз-

нака SK-039-AA, број на шасија WDB1240301А753960, 
број на мотор 10398312118656892, година на произ-
водство 1988, сила на мотор 138, работна зафатнина 
2962 см3.   во возна состојба. 

 
Почетна цена: 120.000,00 ден. 

 
15. Марка AUDI, тип A4, со регистарска ознака SK-

530-KK, број на шасија WAUZZZ8DZSA023442, број 
на мотор ADR016032, година на производство 1995, 
сила на мотор 92, работна зафатнина 1781, во возна со-
стојба.   

            Почетна цена: 150.000,00 ден. 
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16. Марка AUDI, тип A4 1.8 B 20V, со регистарска 
ознака SK-841-UT, број на шасија WAUZZZ8DZSA07-
4610, број на мотор ADR033585, година на производс-
тво 1995, сила на мотор 92, работна зафатнина 1781, во 
возна состојба.   

            Почетна цена: 150.000,00 ден. 
 
17. Марка AUDI, тип A6 2.6 B, со регистарска озна-

ка SK-592-MJ, број на шасија WAUZZZ4AZSN039109, 
број на мотор ACE021794, година на производство 
1994, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984, во 
возна состојба.   

            Почетна цена: 110.000,00 ден. 
 
18. Mарка МERCEDES тип 200 E automatik, со ре-

гистарска ознака SK-843-UT, број на шасија WDB1240-
281A577676, број на мотор 1029821274653890, година 
на производство 1991, сила на мотор 87, работна зафат-
нина 1991 см3.   во возна состојба. 

 
Почетна цена: 135.000,00 ден. 

 
19. Марка AUDI, тип 100 2.3, со регистарска ознака 

SK-897-ЈА, број на шасија WAUZZZ4AZRN062180, 
број на мотор AАR122680, година на производство 
1994, сила на мотор 98, работна зафатнина 2309, во 
возна состојба.   

            Почетна цена: 120.000,00 ден. 
 
20. Mарка МERCEDES тип 280 S, со регистарска 

ознака SK-162-OR, број на шасија 1160201099715, број 
на мотор 110922-10-033878, година на производство 
1978, сила на мотор 156, работна зафатнина 2746 см3.   
во возна состојба. 

Почетна цена: 42.000,00 ден. 
   
21. Марка ОPEL, тип Vektra, со регистарска ознака 

SK-077-АА, број на шасија WOL000089L1264710, број 
на мотор C20NE25327505, година на производство 
1988, сила на мотор 85, работна зафатнина 2400, во 
возна состојба.       

                        Почетна цена: 42.000,00 
 
22. Марка  MUSSO, тип D 469, со регистарска озна-

ка SK-086-АА, број на шасија KPTEOB1BSTP096070, 
број на мотор 66291010029436, година на производство 
1997, сила на мотор 73, работна зафатнина 2874, во 
возна состојба.       

                         Почетна цена: 150.000,00 ден.    
          

23. Mарка МERCEDES тип 350 TD, со регистарска 
ознака SK-458-RE, број на шасија WDB140134-1A-
227958, број на мотор SK227958/07, година на произ-
водство 1994, сила на мотор 110, работна зафатнина 
3349 см3.   во возна состојба. 

 
                                  Почетна цена: 280.000,00 ден. 

       
24. Марка Fiat Brava, тип 1.6 CХ , со регистарска оз-

нака SK-245-LA, број на шасија ZFA18200004598591, 
број на мотор 9954728, година на производство 1998, 
сила на мотор 76, работна зафатнина 1581, во возна со-
стојба.       

  Почетна цена: 120.000,00 ден. 

25. Марка PEUGEOT, тип 306 ХN, со регистарска 
ознака SK-283-SS, број на шасија VF37AK2D230080-
538, број на мотор FS5W1360853, година на производс-
тво 1993, сила на мотор 55, работна зафатнина 1360, во 
возна состојба.       

                                  Почетна цена: 61.000,00 ден.  
 

26. Марка  AUDI, тип 4.2-DAT, со регистарска оз-
нака SK-354-ЈP, број на шасија WAUZZZ4DZSN003-
447, број на мотор ABZ005329, година на производство 
1995, сила на мотор 220, работна зафатнина 4178, во 
возна состојба.       

  Почетна цена: 180.000,00, ден.  
 
27. Марка ОPEL, тип Аstra, со регистарска ознака 

SK-412-PD, број на шасија WOL000057P5213859, број 
на мотор C16SE02V32438, година на производство 
1993, сила на мотор 74, работна зафатнина 1598, во 
возна состојба.       

                                        Почетна цена: 61.000,00 ден. 
 
28. Марка DACIA, тип 1307 Pick-up, со регистарска 

ознака SK-416-VK, број на шасија UU1D2F719H287-
6760, број на мотор 010231, година на производство 
1999, сила на мотор 50, работна зафатнина 1557, маса 
на празно возило 980 кг., дозволена носивост 980 кг., 
места за седење 2, во возна состојба.       

     
Почетна цена: 120.000,00 ден. 

 
29. Марка VOLKSWAGEN, тип Golf SL со реги-

старска ознака SK-579-JV број на шасија WVWZZZ1G-
ZNW097497, број на мотор EZ 996799, година на про-
изводство 1991, сила на мотор 51, работна зафатнина 
1595, во возна состојба.       

                           
Почетна цена:  54.000,00 ден. 

  
30. Марка FIAT, тип Fiorino 1.7, со регистарска оз-

нака SK-787-НН, број на шасија ZFA14600008471992, 
број на мотор  1753709, година на производство 1996, 
сила на мотор 42, работна зафатнина 1697, маса на 
празно возило 1050 кг., дозволена носивост 600 кг., ме-
ста за седење 2, во возна состојба.       

                          
Почетна цена: 54.000,00 ден. 

 
31. Марка FORD Eskort, тип Klasik 1.8 TD, со реги-

старска ознака SК-792-VI, број на шасија  
WFONXXBBANXC16494, број на мотор XC16494, го-
дина на производство 1999, сила на мотор 66, работна 
зафатнина 1753, во возна состојба.       

                          
Почетна цена: 120.000,00 ден 

 
32. Марка FORD, тип Eskord Klasik 1.8 TD, со реги-

старска ознака SК-901-KD, број на шасија WFONXXB-
BANXC16506, број на мотор XC16506, година на про-
изводство 1999, сила на мотор 66, работна зафатнина 
1753, во возна состојба.       

                  
 Почетна цена: 120.000,00 ден.  
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33. Марка MUSSO, тип D 469, со регистарска озна-
ка SK-972-IV, број на шасија KPTEOB1BSTP096081, 
број на мотор 66291010029440, година на производство 
1997, сила на мотор 73, работна зафатнина 2874, места 
за седење 7, форма на каросерија теренско, не е во воз-
на состојба.       

                                                                                             
Почетна цена: 100.000,00 ден 

 
34. Марка KRAJSLER DODZ GRAND, тип Karavan 

3.3 L, со регистарска ознака SK-977-VD, број на шасија  
1C4GP44G2YB751383,  број на мотор YB751383, годи-
на на производство 2000, сила на мотор 116, работна 
зафатнина 3293, не е во возна состојба.         

                                                                                             
Почетна цена: 240.000,00 ден.    

                           
35. Марка AUDI, тип A6 2.6G, со регистарска озна-

ка SK-548-GT, број на шасија WAUZZZ4AZTN000782, 
број на мотор SK-151796/07, година на производство 
1995, сила на мотор 110, работна зафатнина 2598, во 
возна состојба. 

                                                                               
Почетна цена: 120.000,00 ден. 

 
36. Марка SHEROKEE, тип Dzip, со регистарска оз-

нака SK-850-NO, број на шасија 1J4FJN8P7WL102872, 
број на мотор WL102872, година на производство 1997, 
сила на мотор 90, работна зафатнина 1464, места за се-
дење 5, не е во возна состојба.   

  
          Почетна цена: 100.000,00 ден. 

 
37. Марка LAND ROVER, тип RENXER, со реги-

старска ознака SK-007-АА, број на шасија LHAVB-
2AA100571, број на мотор 35537376, година на произ-
водство 1979, сила на мотор 114, работна зафатнина 
3500, места за седење 5, не е во возна состојба. 

                                                                                                
Почетна цена: 45.000,00 ден. 

 
38. Mарка МERCEDES, тип Benz Е200 kompresor, 

со регистарска ознака SK-140-JV, број на шасија 
WDB210048-1B-212836, број на мотор 111957-32-
012975, година на производство 2000, сила на мотор 
120, работна зафатнина 1998 см3. хаварисано, не е  во 
возна состојба. 

   
Почетна цена: 42.000,00 ден. 

 
39. Марка AUDI, тип A6 2.0 B, со регистарска озна-

ка SK-531-MM, број на шасија WAUZZZ4AZSN0843-
13, број на мотор SK001984/07, година на производство 
1995, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984, не е 
во возна состојба.   

            Почетна цена: 110.000,00 ден. 
 
40. Марка AUDI, тип A8 4.2, со регистарска ознака 

SK-630-RT, број на шасија WAUZZZ4DZYN000352, 
број на мотор AQF004734, година на производство 
2000, сила на мотор 228, работна зафатнина 4172, не е 
во возна состојба.   

  
Почетна цена: 110.000,00 ден. 

41. Марка ZASTAVA YUGO, тип KORAL 55, со ре-
гистарска ознака SK-061-HR, број на шасија 01033522, 
број на мотор 1508915, година на производство 1994, 
сила на мотор 40, работна зафатнина 1116, не е во воз-
на состојба.     

             Почетна цена: 15.000,00 ден. 
 
42. Марка HONDA LEGENT, тип 3.5, со регистар-

ска ознака SK-323-RD, број на шасија 
JHMKA96200C101377, број на мотор C35A22000788, 
година на производство 1997, сила на мотор 151, ра-
ботна зафатнина 3474, не е во возна состојба.       

    
Почетна цена: 150.000,00 ден. 

 
43. Марка DAF, тип 200, товарно, со регистарска 

ознака SK-098-АА, број на шасија HLRVEO3TNON92-
8015, број на мотор BA5037U640040W, година на про-
изводство 1993, сила на мотор 44, работна зафатнина 
1994, маса на празно возило 1500 кг., дозволена носи-
вост 1275 кг., места за седење 3, не е во возна состојба.     

                                        
Почетна цена: 120.000,00 ден. 

 
44. Марка SEAT IBICA, тип 1.4 Stela, со регистар-

ска ознака SK-783-SA, број на шасија VSSZZZ6KZ1R0-
59152, број на мотор AKK214228, година на произ-
водство 2000, сила на мотор 44, работна зафатнина 
1390,  не е во возна состојба.       

                          
Почетна цена: 150.000,00 ден. 

 
45. Марка JAGUAR, тип HL6, со регистарска озна-

ка SK-921-SZ, број на шасија SAJJFALG4AJ684154, 
број на мотор 9BPMNA114675, година на производство 
1993, сила на мотор 146, работна зафатнина 3239, не е 
во возна состојба.       

                          
Почетна цена: 240.000,00 ден. 

 
46. Марка VOLKSWAGEN, тип Varijant CL, со ре-

гистарска ознака SK-721-MC, број на шасија WVWZ-
ZZ1HZWW017054, број на мотор AAZ727484, година 
на производство 1997, сила на мотор 55, работна зафат-
нина 1896, во возна состојба.       

 
Почетна цена: 90.000,00 ден. 

 
47. Марка AUDI, тип A4 1.8 20 V, со регистарска 

ознака SK-029-HG, број на шасија WAUZZZ8DZSA07-
4768, број на мотор ADR033240, година на производс-
тво 1995, сила на мотор 92, работна зафатнина 1781, не 
е во возна состојба.   

   
           Почетна цена: 40.000,00 ден 

 
48. Марка SUBARU, тип E-12 товарно, со регистар-

ска ознака SK-286-SS, број на шасија JF3FA8AL0ED0-
02246, број на мотор 334651, година на производство 
1994, сила на мотор 40, работна зафатнина 1189, маса 
на празно возило 880 кг., дозволена носивост 650 кг., 
места за седење 2, не е во возна состојба.   

            Почетна цена: 37.000,00 ден. 
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49. Марка KRAJSLER, тип Stratus LX 2.5, со реги-
старска ознака SK-241-OA, број на шасија  1C3EMB6-
H1YN297849,  број на мотор YN297849, година на про-
изводство 2000, сила на мотор 120, работна зафатнина 
2497, не е во возна состојба.                                                               

 
Почетна цена: 120.000,00 ден. 

 
50. Марка LAND ROVER, тип 1.8 XE I, со регистар-

ска ознака SK-990-MV, број на шасија  SALLNABA-
8XA687707,  број на мотор 1SK4FJ792352232, година 
на производство 1999, сила на мотор 88, работна зафат-
нина 1796, не е во возна состојба.       

                                                                                         
Почетна цена: 72.000,00 ден. 

 
51. Марка RENAULT, тип Laguna, со регистарска 

ознака SK-173-PS, број на шасија  VF1BGODOB27041-
819,  број на мотор F139861, година на производство 
2002, сила на мотор 152, работна зафатнина 2964, не е 
во возна состојба.  

                                                                                              
Почетна цена: 115.000,00 ден. 

 
52. Марка VOLKSWAGEN, тип  Golf, со регистар-

ска ознака SK-115-LA број на шасија WVWZZZ19ZJ-
W409290, број на мотор MH687643, година на произ-
водство 1988, сила на мотор 55, работна зафатнина 
1600, не е во возна состојба.       

                                                                                         
Почетна цена: 32.000,00 ден. 

 
53. Марка SEAT IBIZA, тип 1.9 SDI со регистарска 

ознака SK-708-KK, број на шасија VSSZZZ6KZ1R20-
8330, број на мотор AGP261318, година на производс-
тво 2001, сила на мотор 50, работна зафатнина 1896, во 
возна состојба.       

                                                                                       
Почетна цена: 135.000,00 ден. 

 
 54. Марка LAND ROVER, тип DISCOVERY 2.5 

TDI, со регистарска ознака SK-072-OA, број на шасија  
SALLJGMF8TA182895,  број на мотор 18L/15113A, го-
дина на производство 1995, сила на мотор 83, работна 
зафатнина 2495, не е во возна состојба.  

 
      Почетна цена: 86.000,00 ден 

 
55. Марка OPEL, тип Omega – В Caravan, со реги-

старска ознака SK-285-OL, број на шасија WOLOOO-
O21T1007161, број на мотор XZOXET1463973, година 
на производство 1995, сила на мотор 100, работна за-
фатнина 1998, не е во возна состојба.       

                
Почетна цена: 72.000,00 ден 

 
56. Марка FORD, тип Fiesta BUDGET, со регистар-

ска ознака SК-662-KJ, број на шасија WFOAXXGAJA-
1J09359, број на мотор 1J09359, година на производс-
тво 2001, сила на мотор 44, работна зафатнина 1299, не 
е во возна состојба.       

  
Почетна цена: 60.000,00 ден.  

57. Марка VOLKSWAGEN, тип  Karavela, со реги-
старска ознака SK-061-AA број на шасија WV2ZZZ7-
0ZNH073560, број на мотор AAB0090561, година на 
производство 1991, сила на мотор 57, работна зафатни-
на 2370, места за седење 7, не е во возна состојба.                              

 
Почетна цена: 98.000,00 ден 

 
58. Марка NISAN, тип  Patrol GR 5, со регистарска 

ознака SK-410-JF, број на шасија JN1TDSY61U318033, 
број на мотор RD28506069, година на производство 
1999, сила на мотор 95, работна зафатнина 2826, не е 
во возна состојба.       

                          
Почетна цена: 180.000,00 ден. 

 
59. Марка VOLKSWAGEN, тип Transporter D, со 

регистарска ознака 520-KS-247 број на шасија 
WV2ZZZ70ZVH055732, број на мотор /, година на про-
изводство 1996, сила на мотор /, работна зафатнина 
1895,дозволена носивост 1200 кг., сопствена тежина 
1570 кг., не е во возна состојба.     

 
 Почетна цена: 75.000,00 ден. 

 
60. Марка AUDI, тип A6 2.0 16 V, со регистарска 

ознака SK-834-OO, број на шасија WAUZZZ4AZSN-
086202, број на мотор ACEO23551, година на произ-
водство 1995, сила на мотор 103, работна зафатнина 
1984, не е во возна состојба.   

             
Почетна цена: 46.000,00 ден. 

 
61. Марка VOLKSWAGEN, тип Golf  1G1 2A2, со 

регистарска ознака SK-553-HM, број на шасија 
WVWZZZ1GZNW041604, број на мотор EZ 975366, го-
дина на производство 1991, сила на мотор 55, работна 
зафатнина 1595, не е во возна состојба.   

           
       Почетна цена: 36.000,00 ден. 

 
Член 2 

Продажбата за секое возило од член 1 од оваа одлу-
ка да се изврши по пат на јавно надавање. 

Постапката за продажба на возилата од член 1 на 
оваа одлука да ја спроведе Комисијата за отуѓување на 
стари возила сопственост на Владата на Република Ма-
кедонија.                                                     

 
Член 3 

Средствата добиени од продажбата на возилата од 
член 1 од оваа одлука да се уплатат на сметка  na Буџе-
тот на Република Македонија. 

                                                         
Член 4 

Продажбата да се изврши поединечно за секое во-
зило, согласно одредбите од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи. 
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Член 5 
Договорите за продажба на возилата од член 1 на 

оваа одлука со правните и физичките лица ќе ги склучи 
функционерот кој раководи со органот на државната 
управа. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-6070/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2772. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 1 и член 418 

став 1 од Законот за трговски друштва („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.28/2004, 25/2007, 
87/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011, Владата на Репуб-
лика Македонија во својство на Собрание на Акцио-
нерското друштво за транспорт Македонски железници 
Транспорт АД-Скопје, на седницата, одржана на 
21.08.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-
НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ МАКЕ-
ДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Во Статутот на Акционерското друштво за транс-
порт Македонски железници Транспорт АД- Скопје 
број 997/1-1 од 24.09.2010 година, во членот 4 зборови-
те „улица Трета македонска бригада бб“ се заменуваат 
со зборовите „Бул. 3-та Македонска Бригада бр/66 
Скопје“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 41-6101 /1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2773. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 21.08.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО   ВО  ВЕЖБОВНА  АКТИВНОСТ   “LOGICAL 

DECISION 2012” ВО РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА 
 
1. За учество на вежбовната активност “LOGICAL 

DECISION 2012” во  Република Унгарија (во натамош-
ниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во 
Солнок, Република Унгарија, во периодот од 03.09. до 
14.09.2012 година, се испраќаат 50 припадници на Ар-
мијата на Република Македонија.   

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат сместување и ис-
храна за припадниците на АРМ, транспорт на персонал 
и воена опрема (опрема, вооружување и опасни мате-
рии); гориво/керозин за воздухопловите на АРМ,  за 
транспорт до Унгарија и  за учество на вежбата се на 
товар на Амбасадата на САД во Република Македони-
ја.  

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Бр. 41-6146/1                      Заменик на претседателот 

21 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2774. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република  
Македонија, на седницата, одржана на 21.08.2012 годи-
на, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ  

– СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа Одлука се дава-

ат на трајно користење на ЈЗУ Универзитетска клиника 
за детски болести - Скопје, без надомест. 

   
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлу-
ка. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-6214/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2775. 
Врз основа на член 146, став 2 од Законот за радио-

дифузна дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 
145/2010, 97/2011 и 13/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 21.08.2012 годи-
на, донесе  

 
О Д  Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна та-

кса обврзниците во населено место на с. Железнец, 
општина Демир Хисар, со вкупно 29 (дваесет и де-
вет) домаќинства, кое не е покриено со радиодифу-
зен сигнал, односно нема прием во програмите на 
Јавното радиодифузно претпријатие „Македонска 
радиотелевизија“. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен сиг-
нал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.  

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

 
Бр. 41-6236/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2776. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движна ствар книга - учебник во тираж од 
еден примерок, и тоа: 

ФИДИК книга составена од 28 брошури - Договори 
и Спогодби од областа на градежните работи и консул-
тантските услуги 

- Автори:   консултанти-инженери   од   Меѓународ-
на   Федерација  на консултанти-инженери; 

- Издавач: Меѓународна Федерација на консултан-
ти-инженери;  

- Страници: 3058 страници.  
 

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

без надомест на трајно користење на Министерството 
за финансии. 
 

Член 3 
Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со министерот за финансии, со кој се уредуваат правата 
и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлу-
ка, која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-6248/1                       Претседател на Владата 

26 август 2012 година            на Република Македонија, 
     Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2777. 

Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пензи-
ско и инвалидско осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 80/1993, 3/1994, 71/1996, 
32/1997, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 85/2003, 50/2004, 
4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 
81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2011, 51/2011 и 
11/2012), а во врска со член 229 став 1 од Законот за 
пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 98/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОДАЖБА НА 
АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКО И ИНВА-
ЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА  МАКЕДОНИЈА НА  

ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите на Фондот на пензиско и инва-
лидско осигурување на Македонија на јавни берзански 
аукции бр. 02-4595/1, донесена од Управниот одбор на 
Фондот, на седницата, одржана на 3.8.2012 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-6258/1                    Заменик на претседателот 

21 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2778. 
Врз основа на член 28 став (1) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јав-
но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21.8.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МАНГАН НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “СТОГОВО“, ОПШТИНА ДЕБАР-
ЦА, ОПШТИНА ДРУГОВО, ОПШТИНА ДЕБАР  

И ОПШТИНА СТРУГА 
 

Член 1 
Концесијата за експлоатација на минерална сурови-

на-манган се доделува во функција на експлоатација на 
минералната суровина на локалитетот “Стогово“, оп-
штина Дебарца, општина Другово, општина Дебар и 
општина Струга.  

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на минерална суровина се стекнува со доделување на 
концесија, единствен начин за продолжување на дејно-
ста е да се додели под концесија минералната сурови-
на-манган на локалитетот “Стогово“, општина Дебар-
ца, општина Другово, општина Дебар и општина Стру-
га определена со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 
експлоатација на минералната суровина-манган на ло-
калитетот “Стогово“, општина Дебарца, општина Дру-
гово, општина Дебар и општина Стругае создавање на 
услови за рамномерно искористување на минералната 
суровина и создавање услови за нејзина експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата е експлоатација на мине-
рална суровина-манган на локалитетот “Стогово“, оп-
штина Дебарца, општина Другово, општина Дебар и 
општина Струга. 

Концесијата за експлоатација на минерална сурови-
на-манган на локалитетот “Стогово“, општина Дебар-
ца, општина Другово, општина Дебар и општина Стру-
га, ќе се додели на понудувачот кој ќе ги исполни усло-
вите содржани во тендерската документација и јавниот 
повик. 
 

Член 4 
Постапката за доделување на концесијата за експ-

лоатација на минерална суровина-манган ќе биде спро-
ведена во рок од 270 дена од денот на формирање на 
Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, вклучувајќи го и нацртот 
на договорот. Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за економија ја одобрува тен-
дерската документација. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесијата за експлоатација на мине-
ралната суровина-манган на локалитетот “Стогово“, 
општина Дебарца, општина Другово, општина Дебар и 
општина Струга, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно За-
конот за концесии и јавно приватно партнерство. 
 

Член 5 
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 
 

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

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

 
Бр. 41-6333/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2779. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21. 8.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ  НА  ПРАВОТО  НА  СОПСТВЕНОСТ  НА 

ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за транспорт и врски му престанува користе-
њето на движните ствари новопроизведени 16 минибу-
си со следните карактеристики: 

 
1. МИНИБУС БРОЈ 1: 
- број на шасија: LZYTEGC64B1030479 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
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- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
 
2. МИНИБУС БРОЈ 2: 
- број на шасија: LZYTEGC60B1030480 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
 
3. МИНИБУС БРОЈ 3: 
- број на шасија: LZYTEGC62B1030481 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
4. МИНИБУС БРОЈ 4: 
- број на шасија: LZYTEGC64B1030482 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 

- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
 
5. МИНИБУС БРОЈ 5: 
- број на шасија: LZYTEGC66B1030483 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
 
6. МИНИБУС БРОЈ 6: 
- број на шасија: LZYTEGC68B1030484 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
   
7. МИНИБУС БРОЈ 7: 
- број на шасија: LZYTEGC6XB1030485 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
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- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
 
8. МИНИБУС БРОЈ 8: 
- број на шасија: LZYTEGC61B1030486 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
 
9. МИНИБУС БРОЈ 9: 
- број на шасија: LZYTEGC63B1030487 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
 
10. МИНИБУС БРОЈ 10: 
- број на шасија: LZYTEGC65B1030488 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 

- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
 
11. МИНИБУС БРОЈ 11: 
- број на шасија: LZYTEGC67B1030489 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
 
12. МИНИБУС БРОЈ 12: 
- број на шасија: LZYTEGC63B1030490 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
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13. МИНИБУС БРОЈ 13: 
- број на шасија: LZYTEGC65B1030491 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
 
14. МИНИБУС БРОЈ 14: 
- број на шасија: LZYTEGC67B1030492 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
 
15. МИНИБУС БРОЈ 15: 
- број на шасија: LZYTEGC69B1030493 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  

16. МИНИБУС БРОЈ 16: 
- број на шасија: LZYTEGC69B1027996 
- тип на мотор: CUMMINS “YC4G180-40“ 
- марка YUTONG 
- тип ZK6770HG 
- вид на гориво: дизел 
- број на вртежи: 2300 min -1 
- максимална брзина 85 km/h 
- маса на возилото: 7500 kg 
- вкупна дозволена маса: 10000 kg 
- година на производство: 2011 
- тип на менувач: QJ805-Licence ZF 
- сила на мотор: 132 KW 
- работна зафатнина на моторот: 5,2 dm3 
- должина на возилото: 7755 mm 
- ширина на возилото: 2350 mm 
- висина на возилото 3155 mm 
- места за седење: 21  
- места за стоење: 15 
- боја на каросерија: RAL 74 - црвена 
- клима уред: ДА 
- број на оски: 2  
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се прене-

суваат во сопственост на Градот Скопје за потребите 
на јавниот градски превоз на подрачјето на Градот 
Скопје.  

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски ќе склучи дого-
вор со Градоначалникот на Градот Скопје со кој ќе се 
уредат меѓусебните права и обврски во врска со прене-
сувањето на правото на сопственост на движните ства-
ри од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

  
Бр.41-6407/1                        Претседател на Владата 

21 август 2012 година           на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски,с.р. 

__________ 
2780. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 21.08. 2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА  ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА 
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за финансии му 
се дава на трајно користење без надомест, недвижна 
ствар – објект кој се наоѓа на КП бр.1566, ул. С.Божи-
носки,  приземје, влез 1, во површина од 309м2, КО 
Кичево 6, запишана во Имотен лист број 2856, сопстве-
ност на Република Македонија. 



 Стр. 92 - Бр. 107                                                                                       27 август 2012 
 
 

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

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

 
Бр. 41-6447/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2781. 
Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за 

катастар на недвижности (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.40/2008, 158/2010 и 51/2011) и 
член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (,,Службен весник на Република Македонија“, 
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 21.08.2012 
година, донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за премерување на внатрешната повр-
шина  и изработка на Геодетски елаборат на недвижна 
ствар-дел од зграда, кат 01, која се наоѓа на КП 
бр.3356, КО Кичево 6. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 41-6448/1                         Заменик на претседателот 
21 август 2012 година             на Владата на Република 

Скопје                                            Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2782. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ПРА-
ВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Општина Кавадарци и се дава 

право на трајно користење на градежно земјиште сопс-
твеност на Република Македонија, за изградба на Пове-
ќенаменско игралиште во ОУ „Гоце Делчев“ Кавадар-
ци,  кое претставува КП бр.10886/1 во површина од 
8136 м2 дворно место, земјиште под зграда 1 во повр-
шина од 1728 м2, земјиште под зграда 2 во површина 
од 79 м2, земјиште под зграда 3 во површина од 125 

м2, земјиште под зграда 4 во површина од 43 м2, земји-
ште под зграда 5 во површина од 217 м2, земјиште под 
зграда 6 во површина од 308 м2 м.в. „Цветан Димов“ 
КО Кавадарци град, евидентирано во Имотен лист 
бр.10648, КО Кавадарци 2, КП бр.10885/28  во површи-
на од 111 м2 намена парк м.в. Западен булевар, евиден-
тирано во Имотен лист бр.2, КО Кавадарци 2 и КП 
бр.16439/5 во површина од 64 м2 намена улици м.в. За-
паден булевар и КП бр.16458/2 во површина од 55 м2 
намена улици м.в. „Цветан Димов“, евидентирани во 
Имотен лист бр.2, КО Кавадарци 2 со вкупна површина 
од 10866 м2 согласно Геодетски елаборат за геодетски 
работи за посебни намени за реализација на Урбани-
стички план на КП бр.10886- ОУ „Гоце Делчев“ Кава-
дарци, КО Кавадарци град, изготвен од Друштво за ге-
одетски работи и инженеринг „Геодата Инженеринг“ 
ДООЕЛ Кавадарци бр.0703/50/2 од 24.4.2012 година. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-3948/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република 
    Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2783. 

Врз основа на член 29 став (23) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.8.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДИЈА-
БАЗ НА ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУ-
ВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ АЛПИНЕ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.УДОВО“,  

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 
 
1. На Друштво за геолошки истражувања и експлоа-

тација на минерални суровини АЛПИНЕ МИНЕРАЛ-
НИ СУРОВИНИ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија 
за експлоатација на минерална суровина – дијабаз на 
локалитетот “с.Удово“, општина Валандово, со повр-
шина на простор на концесија за експлоатација дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата и тоа: 
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2. Површината на просторот на концесијата за експ-
лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,271625km2. 

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

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за 
утврдување на висината на надоместоците за издавање 
на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

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

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

 
Бр. 41-6229/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2784. 
Врз основа на член 29 став (23) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.6/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦИТ НА ДРУШТВО-
ТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
СТРИТ-БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ДОО С. ГЛУВО 
ЧУЧЕР - САНДЕВО  НА ЛОКАЛИТЕТОТ “МАР-
КОВ КАМЕН”, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 

 
1. Во Одлуката за избор на најповолна понуда за 

доделување на концесија за експлоатација на минерал-
на суровина – кварцит на Друштвото за градежништво, 
трговија и услуги СТРИТ-БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ДОО 
с.Глуво Чучер - Сандево на локалитетот “Марков Ка-
мен”, општина Чучер Сандево  ( „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.90/12 ), во точката 4, табе-
лата се менува и гласи:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Бр. 41-6246/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2785. 
Врз основа на член 28 став (1) од Законот за мине-

ралните суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2-
010, 53/2011 и 136/2011) и член 17 став (3) од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на  
26.08.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ТЕРМОМИНЕРАЛНА 
ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “KЕЖОВИЦА И Л’ЏИ“, 
ОПШТИНА ШТИП И ЛОКАЛИТЕТОТ “СТРНОВЕЦ”,  

ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
 

Член 1 
Концесиите за експлоатација на минерална сурови-

на - термоминерална вода се доделуват во функција на 
експлоатација на минералната суровина на локалитетот 
“Кежовица и Л’џи”, општина Штип и локалитетот 
“Стрновец”, општина Старо Нагоричане.  

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на минерална суровина се стекнува со доделување на 
концесија, единствен начин за продолжување на дејно-
ста е да се додели под концесија минералната суровина 
- термоминерална вода на локалитетот “Кежовица и 
Л’џи”, општина Штип и локалитетот “Стрновец”, оп-
штина Старо Нагоричане определени со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 
експлоатација на минералната суровина - термомине-
рална вода на локалитетот “Кежовица и Л’џи”, општи-
на Штип и локалитетот “Стрновец”, општина Старо 
Нагоричане е создавање на услови за рамномерно 
искористување на минералната суровина и создавање 
услови за нејзина експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е експлоатација на мине-
рална суровина - термоминерална вода на локалитетите 
“Кежовица и Л’џи”, општина Штип и  локалитетот 
“Стрновец”, општина Старо Нагоричане. 

Концесиите за експлоатација на минерална сурови-
на-термоминерална вода на локалитетот “Кежовица и 
Л’џи”, општина Штип и локалитетот “Стрновец”, оп-
штина Старо Нагоричане, ќе се доделат на понудувачи-
те што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во 
тендерската документација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесии за експлоа-
тација на минерална суровина - термоминерална вода 
на локалитетот “Кежовица и Л’џи”, општина Штип и 
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локалитетот “Стрновец”, општина Старо Нагоричане 
ќе биде спроведена во рок од 270 дена од денот на фор-
мирање на Комисијата за спроведување на постапката. 

Поради спроведување на постапката за доделување 
на концесии за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, вклучувајќи го и нацртот 
на договорот. Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за економија ја одобрува тен-
дерската документација. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесии за експлоатација на минерал-
на суровина - термоминерална вода на локалитетот 
“Кежовица и Л’џи”, општина Штип и локалитетот 
“Стрновец”, општина Старо Нагоричане, Комисијата 
од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави 
јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-6354/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година            на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија,  
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2786. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/11 и 53/11), Владата на Република Маке-
донија, на седница одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА  ОПШТИНА  

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на  општина Битола се дава право 

на трајно користење, градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија кое преставува КП.бр. 11789 
КО Битола 3 со површина од 3670 м2, евидентирано во 
Имотен лист број 91096, заради изградба на деловна 
зграда–Култура-Кино Манаки -Деловна намена,соглас-
но Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни 
намени-Нумерички податоци Ко Битола 3, број 01-525-
12 од 11.6.2012 година, изработен од ДООЕЛ „ГЕО 
ЛЕНД“- Битола,. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ 

 
Бр. 41-6398/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2787. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското зем-

јиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА ЛЕСНА И 
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ, 
СТОВАРИШТА  (Г2, Г3 И Г4)  ВО КО ВРАНИШТА  

ВОН-ГРАД, ОПШТИНА СТРУГА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
стопански комплекс со намена лесна и незагадувачка 
индустрија, сервиси, стоваришта (Г2, Г3 и Г4) во КО 
Враништа вон-град, општина Струга. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трај-
на пренамена, ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
   Бр. 41-6424/1                       Заменик на претседателот 
26 август 2012 година             на Владата на Република 

Скопје                                            Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2788. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерал-
ните суровини (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11) и 
член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 26.08.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ НА M/S. AL TAMMAN TRADING EST. 
L.L.C., ОМАН НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ОСОГОВО” ОП-
ШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  И ОПШТИНА  

КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на металични минерални суро-
вини на локалитетот “Осогово” општина Македонска 
Каменица и општина Крива Паланка на M/S. AL 
TAMMAN TRADING EST. L.L.C., Оман, согласно Од-
луката за доделување на концесија за вршење на детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини, со 
јавен повик бр.41-2954/1 од 02.05.2012 година. 

2. M/S. AL TAMMAN TRADING EST. L.L.C., Оман 
достави понуда со број 24-4584/26 од 24.07.2012 годи-
на. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, M/S. AL 
TAMMAN TRADING EST. L.L.C., Оман ги исполни ус-
ловите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда. 

4. На M/S. AL TAMMAN TRADING EST. L.L.C., 
Оман се доделува концесија за детални геолошки 
истражувања на металични минерални суровини на ло-
калитетот “Осогово” општина Македонска Каменица и 
општина Крива Паланка, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=5,726055 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 9.233.340,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегува-
ње во сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира 
друштво во Република Македонија во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Реги-
стрираното друштво треба да биде во форма на Друш-
тво со ограничена одговорност – ДОО, Друштво со 
ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, 
или Акционерско друштво – АД. 

9. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

10. Најповолниот понудувач е должен да го потпи-
ше Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

11. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

12. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

13. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
       14.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-6450/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2789. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУ-
РОВИНИ – ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИП-
МАРФИЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО ПРИЛЕП НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ  „ДЕКОВА ДАБИЦА“ С. БЕШИШТЕ,  

ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерални суровини – 
оникс и травертин на локалитетот “Декова Дабица“ с. 
Бешиште, општина Прилеп на Друштво за производс-
тво, трговија и услуги МИП-МАРФИЛ увоз-извоз ДОО 
Прилеп, согласно Одлуката за доделување на концесија 
за вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини, со јавен повик бр.41-2954/1 од 
2.5.2012 година. 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
МИП-МАРФИЛ увоз-извоз ДОО Прилеп достави по-
нуда со број 24-4584/38 од 25.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, трговија и услуги МИП-МАРФИЛ 
увоз-извоз ДОО Прилеп ги исполни условите содржа-
ни во Јавниот повик и Тендерската документација и 
достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
МИП-МАРФИЛ увоз-извоз ДОО Прилеп се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
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рални суровини – оникс и травертин на локалитетот 
“Декова Дабица“ с. Бешиште, општина Прилеп, со по-
вршина на простор на концесија за детални геолошки 
истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,982125 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 3.200.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегува-
ње во сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
     13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-6462/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2790. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 26.08.2012 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУ-
РОВИНИ – ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА AMADEUS 
GROUP SH. A. – ТИРАНА, Р. АЛБАНИЈА НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ  “С. БЕШИШТЕ“  ОПШТИНА   ПРИЛЕП 
 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 
геолошки истражувања на минерални суровини – 
оникс и травертин на локалитетот “с. Бешиште“ оп-
штина Прилеп на AMADEUS GROUP Sh. A. – Тирана, 
Р. Албанија, согласно Одлуката за доделување на кон-
цесија за вршење на детални геолошки истражувања на 
минерални суровини, со јавен повик бр.41-2954/1 од 
02.05.2012 година. 

2. AMADEUS GROUP Sh. A. – Тирана, Р. Албанија 
достави понуда со број 24-4584/44 од 25.07.2012 годи-
на. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, 
AMADEUS GROUP Sh. A. – Тирана, Р. Албанија ги ис-
полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-
ската документација и достави најповолна понуда. 

4. На AMADEUS GROUP Sh. A. – Тирана, Р. Алба-
нија се доделува концесија за детални геолошки истра-
жувања на минерални суровини – оникс и травертин на 
локалитетот “с. Бешиште“ општина Прилеп, со повр-
шина на простор на концесија за детални геолошки 
истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,304901 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 2.400.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегува-
ње во сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира 
друштво во Република Македонија во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Реги-
стрираното друштво треба да биде во форма на Друш-
тво со ограничена одговорност – ДОО, Друштво со 
ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, 
или Акционерско друштво – АД. 
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9. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

10. Најповолниот понудувач е должен да го потпи-
ше Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

11. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

12. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

13. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
      14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-6463/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2791. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 26.08.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА - МЕРМЕР НА M/S. AL TAMMAN TRADING EST.  

L.L.C.,  ОМАН  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ “С.  СОКОЛ” 
ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина - мер-
мер на локалитетот “с. Сокол” општина Прилеп на 
M/S. AL TAMMAN TRADING EST. L.L.C., Оман, сог-
ласно Одлуката за доделување на концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на минерални суро-
вини, со јавен повик бр.41-2954/1 од 02.05.2012 година. 

2. M/S. AL TAMMAN TRADING EST. L.L.C., Оман 
достави понуда со број 24-4584/26 од 24.07.2012 годи-
на. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, M/S. AL 
TAMMAN TRADING EST. L.L.C., Оман ги исполни ус-
ловите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда. 

4. На M/S. AL TAMMAN TRADING EST. L.L.C., 
Оман се доделува концесија за детални геолошки 
истражувања на минерална суровина - мермер на лока-
литетот “с. Сокол” општина Прилеп, со површина на 
простор на концесија за детални геолошки истражува-
ња дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=1,912986 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 9.233.340,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегува-
ње во сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира 
друштво во Република Македонија во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Реги-
стрираното друштво треба да биде во форма на Друш-
тво со ограничена одговорност – ДОО, Друштво со 
ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, 
или Акционерско друштво – АД. 

9. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

10. Најповолниот понудувач е должен да го потпи-
ше Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

11. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

12. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

13. 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 прија-
вите за учество или евалуацијата на понудите и од-
луката.  

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

 
Бр. 41-6464/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2792. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 
53/11 и 136/11) и член 35 став 1 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.8.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
 ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ОГНООТПОРНИ ПЛАСТИЧНИ 
МАСИ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИЛЕНКОВСКИ 
ИНДУСТРИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КРИВА ПА-
ЛАНКА  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  „РУЛАВИЦА”  

С. ПСАЧА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – кварц 
на локалитетот „Рулавица” с. Псача општина Ранковце 
на Друштво за производство на огноотпорни пластич-
ни маси, трговија и услуги МИЛЕНКОВСКИ ИН-
ДУСТРИ ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, согласно 
Одлуката за доделување на концесија за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини, 
со јавен повик бр.41-2954/1 од 2.5.2012 година. 

2. Друштвото за производство на огноотпорни пла-
стични маси, трговија и услуги МИЛЕНКОВСКИ ИН-
ДУСТРИ ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка достави 
понуда со број 24-4584/30 од 25.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство на огноотпорни пластични маси, тр-
говија и услуги МИЛЕНКОВСКИ ИНДУСТРИ ДООЕЛ 
увоз-извоз Крива Паланка ги исполни условите содр-
жани во Јавниот повик и Тендерската документација и 
достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство на огноотпорни 
пластични маси, трговија и услуги МИЛЕНКОВСКИ 
ИНДУСТРИ ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка се до-
делува концесија за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – кварц на локалитетот “Рулави-
ца” с. Псача општина Ранковце, со површина на про-
стор на концесија за детални геолошки истражувања 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,809000 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 735.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегување во 
сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
     13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-6465/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2793. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, РУДАРСТВО, 
ТРАНСПОРТ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СИЛКОМ 
ГОЛУБИЦА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С. КЛЕЧОВЦЕ 
КУМАНОВО  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ “ГОЛУБИЦА”  

С. КЛЕЧОВЦЕ ОПШТИНА КУМАНОВО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – кварц 
на локалитетот “Голубица” с. Клечовце општина Кума-
ново на Друштво за производство, градежништво, ру-
дарство, транспорт, трговија и услуги СИЛКОМ ГО-
ЛУБИЦА ДОО увоз-извоз с. Клечовце Куманово, сог-
ласно Одлуката за доделување на концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на минерални суро-
вини, со јавен повик бр.41-2954/1 од 02.05.2012 година. 

2. Друштвото за производство, градежништво, ру-
дарство, транспорт, трговија и услуги СИЛКОМ ГО-
ЛУБИЦА ДОО увоз-извоз с. Клечовце Куманово до-
стави понуда со број 24-4584/24 од 25.07.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, градежништво, рударство, транс-
порт, трговија и услуги СИЛКОМ ГОЛУБИЦА ДОО 
увоз-извоз с. Клечовце Куманово ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-
ција и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, градежништво, 
рударство, транспорт, трговија и услуги СИЛКОМ ГО-
ЛУБИЦА ДОО увоз-извоз с. Клечовце Куманово се до-
делува концесија за детални геолошки истражувања на 
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минерална суровина – кварц на локалитетот “Голуби-
ца” с. Клечовце општина Куманово, со површина на 
простор на концесија за детални геолошки истражува-
ња дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,117793 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 70.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегување во 
сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
       13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-6466/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2794. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство (Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012),Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 
– КВАРЦ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРА-
ДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНТЕРУНИ-
ОН - ГРУП ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ  “БРИЈА”  С. МОЈАНЦИ,  ОПШТИНА  

АРАЧИНОВО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – кварц 
на локалитетот “Брија” с. Мојанци, општина Арачино-
во на Друштво за производство, градежништво, трго-
вија и услуги ИНТЕРУНИОН - ГРУП ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, согласно Одлуката за доделување на конце-
сија за вршење на детални геолошки истражувања на 
минерални суровини, со јавен повик бр.41-2954/1 од 
2.5.2012 година. 

2. Друштвото за производство, градежништво, трго-
вија и услуги ИНТЕРУНИОН - ГРУП ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје достави понуда со број 24-4584/47 од 
25.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, градежништво, трговија и услуги 
ИНТЕРУНИОН - ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ги 
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштво за производство, градежништво, тр-
говија и услуги ИНТЕРУНИОН - ГРУП ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје се доделува концесија за детални геоло-
шки истражувања на минерална суровина – кварц на 
локалитетот “Брија” с. Мојанци, општина Арачиново, 
со површина на простор на концесија за детални геоло-
шки истражувања дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нати како е дадено во табелата, и тоа: 
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5. Површината на просторот на концесијата за де-
тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,819750 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 60.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегување во 
сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 41-6467/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2795. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВО ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БАУЕР БГ 
ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ОСТРА ЧУКА”  

ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Остра Чука” општина Долнени 
на Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУ-
ЕР БГ ДОО Скопје, согласно Одлуката за доделување 
на концесија за вршење на детални геолошки истражу-
вања на минерални суровини, со јавен повик бр.41-
2954/1 од 2.5.2012 година. 

2. Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
БАУЕР БГ ДОО Скопје достави понуда со број 24-
4584/52 од 25.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО 
Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот по-
вик и Тендерската документација и достави најповолна 
понуда. 

4. На Друштвото за градежништво, трговија и услу-
ги БАУЕР БГ ДОО Скопје се доделува концесија за де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
варовник на локалитетот “Остра Чука” општина Дол-
нени, со површина на простор на концесија за детални 
геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,315354 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 600.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегување во 
сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 41-6468/1                    Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2796. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство (“Служ-
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бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 
– ВАРОВНИК НА ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БАУЕР БГ ДОО СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ “ЧАРДАКЛИЈА” ОПШТИНА ШТИП 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Чардаклија” општина Штип на 
Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР 
БГ ДОО Скопје, согласно Одлуката за доделување на 
концесија за вршење на детални геолошки истражува-
ња на минерални суровини, со јавен повик бр.41-2954/1 
од 02.05.2012 година. 

2. Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
БАУЕР БГ ДОО Скопје достави понуда со број 24-
4584/52 од 25.07.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО 
Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот по-
вик и Тендерската документација и достави најповолна 
понуда. 

4. На Друштвото за градежништво, трговија и услу-
ги БАУЕР БГ ДОО Скопје се доделува концесија за де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
варовник на локалитетот “Чардаклија” општина Штип, 
со површина на простор на концесија за детални геоло-
шки истражувања дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,047929 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 600.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегување во 
сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
      13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-6469/1                      Заменик на претседателот 

26 август 2012 година               на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2797. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-
ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“бр.24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УС-
ЛУГИ ИН – МАК БЕТОН ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ “БЕЛ КАМЕН” ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Бел Камен” општина Куманово 
на Друштво за производство, градежништво, трговија и 
услуги ИН – МАК БЕТОН ДОО Скопје, согласно Од-
луката за доделување на концесија за вршење на детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини, со 
јавен повик бр.41-2954/1 од 02.05.2012 година. 

2. Друштвото за производство, градежништво, трго-
вија и услуги ИН – МАК БЕТОН ДОО Скопје достави 
понуда со број 24-4584/45 од 25.07.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво 
за производство, градежништво, трговија и услуги ИН 
– МАК БЕТОН ДОО Скопје ги исполни условите содр-
жани во Јавниот повик и Тендерската документација и 
достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, градежништво, 
трговија и услуги ИН – МАК БЕТОН ДОО Скопје се 
доделува концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – варовник на локалитетот “Бел 
Камен” општина Куманово, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 
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5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,195237 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 6.160.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегува-
ње во сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
      13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

  
Бр. 41-6470/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2798.                                       
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.24/2007, 88/2008, 52/2009,6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.6/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 26.08.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ВАРОВНИК НА ЦЕМЕНТАРНИЦА УС-
ЈЕ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ЧЕГРАНЕ” 
ОПШТИНА  ГОСТИВАР И ОПШТИНА БРВЕНИЦА 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “с. Чегране” општина Гостивар 

и општина Брвеница на Цементарница УСЈЕ АД Скоп-
је, согласно Одлуката за доделување на концесија за 
вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини, со јавен повик бр.41-2954/1 од 
2.5.2012 година. 

2. Цементарница УСЈЕ АД Скопје достави понуда 
со број 24-4584/48 од 25.07.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Цементар-
ница УСЈЕ АД Скопје ги исполни условите содржани 
во Јавниот повик и Тендерската документација и до-
стави најповолна понуда. 

4. На Цементарница УСЈЕ АД Скопје се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина – варовник на локалитетот “с. Чегране” 
општина Гостивар и општина Брвеница, со површина 
на простор на концесија за детални геолошки истражу-
вања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=1,869077 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 9.040.500,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегува-
ње во сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
      13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

                                        
 Бр. 41-6471/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2799. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-
ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 26.08.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКО УСЛУЖ-
НО ДРУШТВО АМ-ИС ТРАНС УВОЗ-ИЗВОЗ С. 
ВЕЛЕШТА СТРУГА ДООЕЛ  НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

“ПЛОЧА-БИГОР” ОПШТИНА СТРУГА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Плоча-Бигор” општина Струга 
на Трговско услужно друштво АМ-ИС ТРАНС увоз-из-
воз с. Велешта Струга ДООЕЛ, согласно Одлуката за 
доделување на концесија за вршење на детални геоло-
шки истражувања на минерални суровини, со јавен по-
вик бр.41-2954/1 од 02.05.2012 година. 

2. Трговското услужно друштво АМ-ИС ТРАНС 
увоз-извоз с. Велешта Струга ДООЕЛ достави понуда 
со број 24-4584/25 од 25.07.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Трговско-
то услужно друштво АМ-ИС ТРАНС увоз-извоз с. Ве-
лешта Струга ДООЕЛ ги исполни условите содржани 
во Јавниот повик и Тендерската документација и до-
стави најповолна понуда. 

4. На Трговското услужно друштво АМ-ИС ТРАНС 
увоз-извоз с. Велешта Струга ДООЕЛ се доделува кон-
цесија за детални геолошки истражувања на минерална 
суровина – варовник на локалитетот “Плоча-Бигор” оп-
штина Струга, со површина на простор на концесија за 
детални геолошки истражувања дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,095251 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 100.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегување во 
сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
       13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

      
Бр. 41-6472/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2800. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.6/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата,одржана 
на 26.08.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВО ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БАУЕР БГ 
ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГРНЧИШТЕ”  

ОПШТИНА ГРАДСКО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Грнчиште” општина Градско 
на Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУ-
ЕР БГ ДОО Скопје, согласно Одлуката за доделување 
на концесија за вршење на детални геолошки истражу-
вања на минерални суровини, со јавен повик бр.41-
2954/1 од 02.05.2012 година. 

2. Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
БАУЕР БГ ДОО Скопје достави понуда со број 24-
4584/52 од 25.07.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друш-
твото за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ 
ДОО Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот 
повик и Тендерската документација и достави најпо-
волна понуда. 
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4. На Друштвото за градежништво, трговија и услу-
ги БАУЕР БГ ДОО Скопје се доделува концесија за де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
варовник на локалитетот “Грнчиште” општина Град-
ско, со површина на простор на концесија за детални 
геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,296705 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 600.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на 
одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
      13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.           

                              
Бр. 41-6473/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2801. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ДИЈАБАЗ НА ДРУШТВО ЗА ТРАНС-
ПОРТ, ТРГОВИЈА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ 
КИПО УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ СТРУМИЦА НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “ГАВРАН” ОПШТИНА СТРУМИЦА 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – дија-
баз на локалитетот “Гавран” општина Струмица на 
Друштво за транспорт, трговија производство и услуги 
КИПО увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, согласно Одлука-
та за доделување на концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на минерални суровини, со ја-
вен повик бр.41-2954/1 од 2.5.2012 година. 

2. Друштвото за транспорт, трговија производство 
и услуги КИПО увоз-извоз ДООЕЛ Струмица достави 
понуда со број 24-4584/28 од 25.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за транспорт, трговија производство и услуги КИПО 
увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ги исполни условите со-
држани во Јавниот повик и Тендерската документација 
и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за транспорт, трговија производс-
тво и услуги КИПО увоз-извоз ДООЕЛ Струмица се 
доделува концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – дијабаз на локалитетот “Га-
вран” општина Струмица, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,178128 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 1.150.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 дена од денот на влегување во сила 
на одлуката. 
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8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 41-6474/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2802. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 26.08.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – БАЗАЛТ НА ГРАДЕЖНО ТРГОВСКО 
ДРУШТВО БЕТОН-ШТИП АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО  ШТИП НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЕЖОВО 

БРДО” ОПШТИНА КАРБИНЦИ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ба-
залт на локалитетот “Ежово Брдо” општина Карбинци 
на Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акцио-
нерско друштво Штип, согласно Одлуката за доделува-
ње на концесија за вршење на детални геолошки истра-
жувања на минерални суровини, со јавен повик бр.41-
2954/1 од 02.05.2012 година. 

2. Градежното трговско друштво БЕТОН-ШТИП 
акционерско друштво Штип достави понуда со број 24-
4584/53 од 25.07.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Градежно-
то трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско 
друштво Штип ги исполни условите содржани во Јав-
ниот повик и Тендерската документација и достави нај-
поволна понуда. 

4. На Градежното трговско друштво БЕТОН-
ШТИП акционерско друштво Штип се доделува конце-
сија за детални геолошки истражувања на минерална 
суровина – базалт на локалитетот “Ежово Брдо” оп-

штина Карбинци, со површина на простор на концесија 
за детални геолошки истражувања дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,143015 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 1.550.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегува-
ње во сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
       13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

    
Бр. 41-6503/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2803. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за ми-

нералните суровини (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 
53/11 и 136/11) и член 35 став 1 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.8.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВО ЗА 
АВТОТРАНСПОРТ ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИЗГ-
РЕВ ТРАНСПОРТ-ЃТ ИЗВОЗ-УВОЗ ДООЕЛ ВЕ-
ЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ “МРЗЕНЦИ”  ОПШТИНА  

ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – песок 
и чакал на локалитетот “Мрзенци” општина Гевгелија 
на Друштво за автотранспорт трговија и услуги ИЗГ-
РЕВ ТРАНСПОРТ-ЃТ извоз-увоз ДООЕЛ Велес, сог-
ласно Одлуката за доделување на концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на минерални суро-
вини, со јавен повик бр.41-2954/1 од 02.05.2012 година. 

2. Друштвото за автотранспорт трговија и услуги 
ИЗГРЕВ ТРАНСПОРТ-ЃТ извоз-увоз ДООЕЛ Велес 
достави понуда со број 24-4584/33 од 25.07.2012 годи-
на. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за автотранспорт трговија и услуги ИЗГРЕВ 
ТРАНСПОРТ-ЃТ извоз-увоз ДООЕЛ Велес ги исполни 
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската до-
кументација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштво за автотранспорт трговија и услуги 
ИЗГРЕВ ТРАНСПОРТ-ЃТ извоз-увоз ДООЕЛ Велес се 
доделува концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот 
“Мрзенци” општина Гевгелија, со површина на про-
стор на концесија за детални геолошки истражувања 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,160264 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 550.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегување во 
сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
       13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-6504/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2804. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – КВАРЦ НА ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ САЈА 
МВ ДООЕЛ ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЛИВА-
ДИШТЕ” С. НИКОДИН ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – кварц 
на локалитетот “Ливадиште” с. Никодин општина При-
леп на Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги САЈА МВ ДООЕЛ Велес, согласно Одлуката за 
доделување на концесија за вршење на детални геоло-
шки истражувања на минерални суровини, со јавен по-
вик бр.41-2954/1 од 02.05.2012 година. 

2. Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги САЈА МВ ДООЕЛ Велес достави понуда со 
број 24-4584/32 од 25.07.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Трговско-
то друштво за производство, трговија и услуги САЈА 
МВ ДООЕЛ Велес ги исполни условите содржани во 
Јавниот повик и Тендерската документација и достави 
најповолна понуда. 

4. На Трговското друштво за производство, тргови-
ја и услуги САЈА МВ ДООЕЛ Велес се доделува кон-
цесија за детални геолошки истражувања на минерална 
суровина – кварц на локалитетот “Ливадиште” с. Нико-
дин општина Прилеп, со површина на простор на кон-
цесија за детални геолошки истражувања дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа: 
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5. Површината на просторот на концесијата за де-
тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,782900 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 148.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегување во 
сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
      13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-6505/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2805. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – БЕНТОНИТ НА ДРУШТВО ЗА ПРОЕ-
КТИРАЊЕ И ИНЖЕНЕРИНГ АГП ДООЕЛ СВЕТИ 
НИКОЛЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КОКОШИЊЕ”  

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – бен-
тонит на локалитетот “Кокошиње” општина Куманово 
на Друштво за проектирање и инженеринг АГП ДОО-
ЕЛ Свети Николе, согласно Одлуката за доделување на 
концесија за вршење на детални геолошки истражува-
ња на минерални суровини, со јавен повик бр.41-2954/1 
од 2.5.2012 година. 

2. Друштвото за проектирање и инженеринг АГП 
ДООЕЛ Свети Николе достави понуда со број 24-
4584/50 од 25.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за проектирање и инженеринг АГП ДООЕЛ Свети 
Николе ги исполни условите содржани во Јавниот по-
вик и Тендерската документација и достави најповолна 
понуда. 

4. На Друштвото за проектирање и инженеринг 
АГП ДООЕЛ Свети Николе се доделува концесија за 
детални геолошки истражувања на минерална сурови-
на – бентонит на локалитетот “Кокошиње” општина 
Куманово, со површина на простор на концесија за де-
тални геолошки истражувања дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=1,000000 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 368.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегување во 
сила на одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
      13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-6506/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2806. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ГЛИНА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕШНА ТР-
ГОВИЈА ТРГОПРОМЕТ ТОНИ ДООЕЛ КУМА-
НОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЛИСКА” ОПШТИНА 

СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – глина 
на локалитетот “Лиска” општина Старо Нагоричане на 
Друштво за производство внатрешна и надворешна тр-
говија ТРГОПРОМЕТ Тони ДООЕЛ Куманово, соглас-
но Одлуката за доделување на концесија за вршење на 
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни, со јавен повик бр.41-2954/1 од 2.5.2012 година. 

2. Друштвото за производство внатрешна и надво-
решна трговија ТРГОПРОМЕТ Тони ДООЕЛ Кумано-
во достави понуда со број 24-4584/27 од 25.7.2012 го-
дина. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство внатрешна и надворешна трговија 
ТРГОПРОМЕТ Тони ДООЕЛ Куманово ги исполни ус-
ловите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство внатрешна и над-
ворешна трговија ТРГОПРОМЕТ Тони ДООЕЛ Кума-
ново се доделува концесија за детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина – глина на локалитетот 
“Лиска” општина Старо Нагоричане, со површина на 
простор на концесија за детални геолошки истражува-
ња дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,224048 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 102.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на 
одлуката. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 41-6507/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2807. 
Врз основа на член 38 став 1 алинеи 2 и 3 од Зако-

нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 6/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на  26.08.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за детални геолошки истражувања 
на минерални суровини: 

- глина на локалитетот “Петралица“ - Ранковце;  
- глина на локалитетот “Манастирец“ - Карбинци;  
- кварц на локалитетот “с. Марул“ - Прилеп;  
- кварц на локалитетот “с. Вепрчани“ - Прилеп;  
- кварц на локалитетот “с. Тополчани“ - Прилеп;  
- варовник на локалитетот “Извор“ - Другово; 
- шкрилец на локалитетот “Оџалија“ - Карбинци;  
- дијабаз на локалитетот “Корешница“ - Демир Ка-

пија;  
- кајанит на локалитетот “Кашка“ с. Кишино - Лозо-

во; 
- железо на локалитетот “Брждани“ - Другово; 
- железо на локалитетот “Турје“ - Другово и Дебар-

ца; 
- гранит на локалитетот “Дрманка“ - Прилеп;  
- шкрилец на локалитетот “Голем Рид“ - Радовиш; 
објавени со Јавниот повик за доделување на конце-

сија за детални геолошки истражувања („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.76/12). 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања од точка 1 алинеи 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 од оваа одлука се поништува со 
оглед дека за објавените локалитети нема ниту една 
пристигната понуда до истекот на рокот за доставува-
ње на понуди. 

3. Постапката за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања од точка 1 алинеја 13 од 
оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот 
локалитет нема ниту една прифатлива понуда. 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.                    

 
Бр. 41-6508/1                      Заменик на претседателот 

26 август 2012 година               на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2808. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на  26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА–КВАРЦИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕВРОТЕХ-
НА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ 
СКОПЈЕ  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ “ЛАВИНЧЕВИ“,  

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – квар-
цит на локалитетот “Лавинчеви“, општина Гази Баба 
на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕВ-
РОТЕХНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесии за вршење на детални гео-
лошки истражувања на минерални суровини, со јавен 
повик бр.41-3231/1 од 2.5.2012 година. 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕВРОТЕХНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје достави понуда со број 24-4588/15 од 20.7.2012 
година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, трговија и услуги ЕВРОТЕХНА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ги ис-
полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-
ската документација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕВРОТЕХНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје се доделува концесија за детални геолошки 
истражувања на минерална суровина –кварцит на лока-
литетот “Лавинчеви“, општина Гази Баба, со површина 
на простор на концесија за детални геолошки истражу-
вања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

5. Површината на просторот на концесијата за де-
тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 1.998750 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 192.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 41-6512/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2809. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И 
УСЛУГИ НИКИ-КОМ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕ-
ТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГРОБИШТЕ“ С. 
ГОРНО ПАЛЧИШТЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – мер-
мер на локалитетот “Гробиште“ с. Горно Палчиште, 
општина Боговиње на Друштвото за производство, гра-
дежништво, трговија и услуги НИКИ-КОМ експорт-
импорт Тетово, согласно Одлуката за започнување на 
постапка за доделување на концесии за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини, 
со јавен повик бр.41-3231/1 од 2.5.2012 година. 
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2. Друштвото за производство, градежништво, трго-
вија и услуги НИКИ-КОМ експорт-импорт Тетово до-
стави понуда со број 24-4588/35 од 23.07.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, градежништво, трговија и услуги 
НИКИ-КОМ експорт-импорт Тетово ги исполни усло-
вите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, градежништво, 
трговија и услуги НИКИ-КОМ експорт-импорт Тетово 
се доделува концесија за детални геолошки истражува-
ња на минерална суровина – мермер на локалитетот 
“Гробиште“ с. Горно Палчиште, општина Боговиње, со 
површина на простор на концесија за детални геоло-
шки истражувања дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.123875 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 61.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
 Бр. 41-6513/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2810. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-

нот за концесии и јавно приватно партнерство (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на  26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУ-
РОВИНИ – ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА AMADEUS 
GROUP SH. A. – ТИРАНА, Р.АЛБАНИЈА НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “ПОЛЕ“ С.БЕШИШТЕ, ОПШТИНА  

ПРИЛЕП 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерални суровини – 
оникс и травертин на локалитетот “Поле“ с.Бешиште, 
општина Прилеп на AMADEUS GROUP Sh. A. – Тира-
на, Р.Албанија, согласно Одлуката за започнување на 
постапка за доделување на концесии за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини, 
со јавен повик бр.41-3231/1 од 2.5.2012 година. 

2. AMADEUS GROUP Sh. A. – Тирана, Р.Албанија 
достави понуда со број 24-4588/30 од 23.07.2012 годи-
на. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, 
AMADEUS GROUP Sh. A. – Тирана, Р.Албанија ги ис-
полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-
ската документација и достави најповолна понуда. 

4. На AMADEUS GROUP Sh. A. – Тирана, Р.Алба-
нија се доделува концесија за детални геолошки истра-
жувања на минерални суровини – оникс и травертин на 
локалитетот “Поле“ с.Бешиште, општина Прилеп, со 
површина на простор на концесија за детални геоло-
шки истражувања дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.375550 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 2.200.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира 
друштво во Република Македонија во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Реги-
стрираното друштво треба да биде во форма на Друш-
тво со ограничена одговорност – ДОО, Друштво со 
ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, 
или Акционерско друштво – АД. 
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9. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

10. Најповолниот понудувач е должен да го потпи-
ше Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

11. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

12. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

13. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 41-6514/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2811. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на  26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МФС ГРО-
УП ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СТУДЕНИЧАНИ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ  “ПАГАРУША“, ОПШТИНА   

СТУДЕНИЧАНИ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Пагаруша“, општина Студени-
чани на Друштвото за производство, трговија и услуги 
МФС ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Студеничани, соглас-
но Одлуката за започнување на постапка за доделување 
на концесии за вршење на детални геолошки истражу-
вања на минерални суровини, со јавен повик бр.41-
3231/1 од 2.5.2012 година. 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
МФС ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Студеничани достави 
понуда со број 24-4588/29 од 23.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, трговија и услуги МФС ГРОУП 
ДООЕЛ увоз-извоз Студеничани ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-
ција и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
МФС ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Студеничани се до-
делува концесија за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина –варовник на локалитетот “Пага-
руша“, општина Студеничани, со површина на простор 
на концесија за детални геолошки истражувања дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.300000 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 145.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 41-6515/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2812. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА–ПЕСОК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕУРО-МИМ ДО-
ОЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.СТУДЕНИЧАНИ НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ “МОРАНЕ“, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – песок 
на локалитетот “Моране“, општина Студеничани на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО-
МИМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Студеничани, согласно Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесии за вршење на детални геолошки истражувања 
на минерални суровини, со јавен повик бр.41-3231/1 од 
2.5.2012 година. 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕУРО-МИМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Студеничани доста-
ви понуда со број 24-4588/28 од 23.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, трговија и услуги ЕУРО-МИМ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз с.Студеничани ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-
ција и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕУРО-МИМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Студеничани се до-
делува концесија за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – песок на локалитетот “Моране“, 
општина Студеничани, со површина на простор на кон-
цесија за детални геолошки истражувања дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.033290 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 67.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 41-6516/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2813. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА–ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШ-
ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
МИЌО ЕКСПРЕС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.БОТУН  
ДЕБАРЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГАБЕР-РАДИ-
НЕ“ С .  НОВО  СЕЛО ,  ОПШТИНА  ДЕБАРЦА  

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Габер-Радине“ с. Ново Село, 
општина Дебарца на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги МИЌО ЕКСПРЕС ДООЕЛ 
увоз-извоз с.Ботун  Дебарца, согласно Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесии за 
вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини, со јавен повик бр.41-3231/1 од 
2.5.2012 година. 

2. Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги МИЌО ЕКСПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз с.Ботун  
Дебарца достави понуда со број 24-4588/43 од 
23.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Трговско-
то друштво за производство, трговија и услуги МИЌО 
ЕКСПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз с.Ботун  Дебарца ги ис-
полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-
ската документација и достави најповолна понуда. 
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4. На Трговското друштво за производство, тргови-
ја и услуги МИЌО ЕКСПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз с.Бо-
тун  Дебарца се доделува концесија за детални геоло-
шки истражувања на минерална суровина –варовник на 
локалитетот “Габер-Радине“ с. Ново Село, општина 
Дебарца, со површина на простор на концесија за де-
тални геолошки истражувања дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.287971 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 4.010.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 41-6517/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2814. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУ-
РОВИНИ–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, СЕПАРАЦИЈА НА ЧАКАЛ И 
ПЕСОК, ПРЕВОЗ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СЕТКО-
ТРАНС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.БАТИНЦИ-СТУ-
ДЕНИЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЌУПРИЈАН“  

С. БАТИНЦИ, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерални суровини – песок 
и чакал на локалитетот “Ќупријан“ с. Батинци, општи-
на Студеничани на Друштвото за производство, сепа-
рација на чакал и песок, превоз, трговија и услуги СЕ-
ТКО-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с.Батинци-Студенича-
ни, согласно Одлуката за започнување на постапка за 
доделување на концесии за вршење на детални геоло-
шки истражувања на минерални суровини, со јавен по-
вик бр.41-3231/1 од 2.5.2012 година. 

2. Друштвото за производство, сепарација на чакал 
и песок, превоз, трговија и услуги СЕТКО-ТРАНС ДО-
ОЕЛ увоз-извоз с.Батинци-Студеничани достави пону-
да со број 24-4588/25 од 23.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, сепарација на чакал и песок, пре-
воз, трговија и услуги СЕТКО-ТРАНС ДООЕЛ увоз-
извоз с.Батинци-Студеничани ги исполни условите со-
држани во Јавниот повик и Тендерската документација 
и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, сепарација на ча-
кал и песок, превоз, трговија и услуги СЕТКО-ТРАНС 
ДООЕЛ увоз-извоз с.Батинци-Студеничани се доделу-
ва концесија за детални геолошки истражувања на ми-
нерални суровини – песок и чакал на локалитетот “Ќу-
пријан“ с. Батинци, општина Студеничани, со површи-
на на простор на концесија за детални геолошки истра-
жувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати ка-
ко е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.595000 km2. 

6.  Времетраењето на доделената концесија од точ-
ка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 100.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 
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9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

                                        
       Бр.41-6518/1                    Заменик на претседателот  
26 август 2012 година           на Владата на Република  

    Скопје                                        Македонија, 
                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2815. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12),Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУ-
РОВИНИ – БАКАР, ЗЛАТО, СРЕБРО, ОЛОВО И 
ЦИНК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ 
СУРСКОР ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
“БАШИБОС-БАЈРАМБОС“, ОПШТИНА ДОЈРАН 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерални суровини – ба-
кар, злато, сребро, олово и цинк на локалитетот “Баши-
бос-Бајрамбос“, општина Дојран на Друштвото за про-
мет и услуги СУРСКОР ДООЕЛ Скопје, согласно Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесии за вршење на детални геолошки истражувања 
на минерални суровини, со јавен повик бр.41-3231/1 од 
2.5.2012 година. 

2. Друштвото за промет и услуги СУРСКОР ДОО-
ЕЛ Скопје достави понуда со број 24-4588/46 од 
23.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за промет и услуги СУРСКОР ДООЕЛ Скопје ги ис-
полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-
ската документација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за промет и услуги СУРСКОР ДО-
ОЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геоло-
шки истражувања на минерални суровини – бакар, зла-
то, сребро, олово и цинк на локалитетот “Башибос-Ба-
јрамбос“, општина Дојран, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 6.050063 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (четири) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 369.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 41-6519/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2816. 
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.08.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУ-
РОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТ-
РАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за детални геолошки истражувања 
на минерални суровини:   

- варовник на локалитетот “Баир“ с. Горно Ориза-
ри–Велес; 

- варовник на локалитетот “с. Модрич“–Струга; 
- варовник на локалитетот “Барбарас“–Долнени; 
- варовник на локалитетот “Градиште“ с. Могорче–

Дебар; 
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- варовник на локалитетот “Облец“–Дебарца и Дру-
гово; 

- варовник на локалитетот “Остра Чука“ с. Дебре-
ште–Долнени; 

- глина на локалитетот “Градец“–Виница; 
- глина на локалитетот “Горица“–Чешиново–Обле-

шево; 
- туларска глина на локалитетот “Петрино Болно“–

Ресен; 
- вулкански туф на локалитет “с. Дреново и с. Лес-

ново“–Пробиштип; 
- амфиболит на локалитетот “Самовиљак“ с. Кален–

Прилеп; 
- песок и чакал на локалитетот “Гечерлиски Рид 1“–

Босилово; 
- песок и чакал на локалитетот “Гечерлиски Рид“–

Босилово; 
- песок на локалитетот “Моране“–Студеничани; 
- варовник на локалитетот “Бел Камен“ с. Стенко-

вец–Чучер Сандево; 
- кварц на локалитетот “Рамна Нива“ с. Богомила–

Чашка; 
- песок, глина и лапорец на локалитетот “Пештер-

ница“–Неготино; 
- песок, глина и лапорец на локалитетот “Пепели-

ште“–Неготино; 
- дијабаз на локалитетот “Стара Корија“–Липково; 
- мермер на локалитетот “Кладник“ с. Козица–Дру-

гово; 
- мермер на локалитетот “Црн Габер“ с. Бабино–Де-

мир Хисар и 
- геотермална вода на локалитетот “Под Ано“ – Ва-

ландово, објавени со Јавниот повик за доделување на 
концесија за детални геолошки истражувања („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.75/12). 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се 
поништува со оглед дека за објавените локалитети не-
ма ниту една пристигната понуда до истекот на рокот 
за доставување на понуди.  

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

 
Бр. 41-6520/1                      Заменик на претседателот 

26 август 2012 година               на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2817. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-
ралните суровини (Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВОТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИП-
МАРФИЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО  ПРИЛЕП НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “ЏУРОВО“, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – тра-
вертин на локалитетот “Џурово“, општина Прилеп на 

Друштвото за производство, трговија и услуги МИП-
МАРФИЛ увоз-извоз ДОО  Прилеп, согласно Одлуката 
за започнување на постапка за доделување на концесии 
за вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини, со јавен повик бр.41-3231/1 од 2.5.2012 
година. 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
МИП-МАРФИЛ увоз-извоз ДОО  Прилеп достави по-
нуда со број 24-4588/33 од 23.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, трговија и услуги МИП-МАРФИЛ 
увоз-извоз ДОО  Прилеп ги исполни условите содржа-
ни во Јавниот повик и Тендерската документација и 
достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услу-
ги МИП-МАРФИЛ увоз-извоз ДОО  Прилеп се доделу-
ва концесија за детални геолошки истражувања на ми-
нерална суровина – травертин на локалитетот “Џуро-
во“, општина Прилеп, со површина на простор на кон-
цесија за детални геолошки истражувања дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 1.327315 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 1.500.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

                                        
Бр. 41-6521/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2818. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерал-
ните суровини („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11) и 
член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛ-
ОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИП-МАР-
ФИЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО  ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ “РАМНИШТЕ“ С. НИКОДИН, ОПШТИНА  

ПРИЛЕП 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – мер-
мер на локалитетот „Рамниште“ с. Никодин, општина 
Прилеп на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги МИП-МАРФИЛ увоз-извоз ДОО  Прилеп, соглас-
но Одлуката за започнување на постапка за доделување 
на концесии за вршење на детални геолошки истражу-
вања на минерални суровини, со јавен повик бр.41-
3231/1 од 2.5.2012 година. 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
МИП-МАРФИЛ увоз-извоз ДОО  Прилеп достави по-
нуда со број 24-4588/33 од 23.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, трговија и услуги МИП-МАРФИЛ 
увоз-извоз ДОО  Прилеп ги исполни условите содржа-
ни во Јавниот повик и Тендерската документација и 
достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
МИП-МАРФИЛ увоз-извоз ДОО  Прилеп се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина – мермер на локалитетот “Рамниште“ 
с. Никодин, општина Прилеп, со површина на простор 
на концесија за детални геолошки истражувања дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 1.905000 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 1.500.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

                                        
Бр.41-6522/1              Заменик на претседателот  

26 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                     Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2819. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНС-
ПОРТ, ШПЕДИЦИЈА И ПРОМЕТ ЛОТКА СТОЈАН-
ЧЕ ДООЕЛ ИЗВОЗ УВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „ЌОЈЛИЈА“, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Ќојлија“, општина Петровец на 
Друштвото за транспорт, шпедиција и промет ЛОТКА 
Стојанче ДООЕЛ извоз увоз Скопје, согласно Одлуката 
за започнување на постапка за доделување на концесии 
за вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини, со јавен повик бр.41-3231/1 од 
2.5.2012 година. 

2. Друштвото за транспорт, шпедиција и промет 
ЛОТКА Стојанче ДООЕЛ извоз увоз Скопје достави 
понуда со број 24-4588/48 од 23.07.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за транспорт, шпедиција и промет ЛОТКА Стојанче 
ДООЕЛ извоз увоз Скопје ги исполни условите содр-
жани во Јавниот повик и Тендерската документација и 
достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за транспорт, шпедиција и промет 
ЛОТКА Стојанче ДООЕЛ извоз увоз Скопје се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на минерал-
на суровина –варовник на локалитетот “Ќојлија“, општи-
на Петровец, со површина на простор на концесија за де-
тални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со 
координати како е дадено во табелата, и тоа: 
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5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.493395 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 1.230.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

                                        
Бр. 41-6523/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2820. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНА 
ТРЕЈД-ЛОТЕ УВОЗ-ИЗВОЗ ОХРИД ДООЕЛ НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “КРАСТА“ С.ОПЕЈНЦА, ОПШТИНА 

ОХРИД 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Краста“ с.Опејнца, општина 

Охрид на Друштвото за градежништво, трговија и ус-
луги ИНА ТРЕЈД-ЛОТЕ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, 
согласно Одлуката за започнување на постапка за доде-
лување на концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерални суровини, со јавен повик 
бр.41-3231/1 од 02.05.2012 година. 

2. Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
ИНА ТРЕЈД-ЛОТЕ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ достави 
понуда со број 24-4588/45 од 23.07.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за градежништво, трговија и услуги ИНА ТРЕЈД-
ЛОТЕ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-
ција и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за градежништво, трговија и услу-
ги ИНА ТРЕЈД-ЛОТЕ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ се до-
делува концесија за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина –варовник на локалитетот “Кра-
ста“ с,Опејнца, општина Охрид, со површина на про-
стор на концесија за детални геолошки истражувања 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.209923 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 3.600.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 



 Стр. 118 - Бр. 107                                                                                       27 август 2012 
 
 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 41-6524/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2821. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИ-
НИ–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ТРГОВСКОТО ДРУШ-
ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОЕКТИРАЊЕ И ИН-
ЖЕНЕРИНГ ВАРДАРГРАДБА ДОО С.ТРУБАРЕВО-
СКОПЈЕ  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  “ГОЛЕМ ДОЛ“,  

ОПШТИНА СОПИШТЕ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детал-

ни геолошки истражувања на минерални суровини – 
песок и чакал на локалитетот “Голем Дол“, општина 
Сопиште на Трговското друштво за производство, про-
ектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Тру-
барево-Скопје, согласно Одлуката за започнување на 
постапка за доделување на концесии за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини, 
со јавен повик бр.41-3231/1 од 02.05.2012 година. 

2. Трговското друштво за производство, проекти-
рање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубаре-
во-Скопје достави понуда со број 24-4588/44 од 
23.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Тргов-
ското друштво за производство, проектирање и инже-
неринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево-Скопје ги 
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација и достави најповолна понуда. 

4. На Трговското друштво за производство, прое-
ктирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Тру-
барево-Скопје се доделува концесија за детални геоло-
шки истражувања на минерални суровини – песок и ча-
кал на локалитетот “Голем Дол“, општина Сопиште, со 
површина на простор на концесија за детални геоло-

шки истражувања дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.014989 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 750.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 41-6525/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2822. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИГМ-ТРЕЈД 
ИЛИЈА И ДР. ДОО КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ “ДЕБРИШТЕ“, ОПШТИНА РОСОМАН 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Дебриште“, општина Росоман 
на Друштвото за производство, трговија и услуги 
ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци, согласно Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесии за вршење на детални геолошки истражувања 
на минерални суровини, со јавен повик бр.41-3231/1 од 
2.5.2012 година. 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци достави пону-
да со број 24-4588/16 од 23.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД 
Илија и др. ДОО Кавадарци ги исполни условите содр-
жани во Јавниот повик и Тендерската документација и 
достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина –варовник на локалитетот “Дебриште“, 
општина Росоман, со површина на простор на концеси-
ја за детални геолошки истражувања дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.062506 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 2.000.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 41-6526/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2823. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ВЕЛЕ КОПТРАНС ДООЕЛ 
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
“КРАВЕЧКИ ПРИСОЈ“ С. СТЕПАНЦИ, ОПШТИНА  

ЧАШКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – кварц 
на локалитетот “Кравечки Присој“ с. Степанци, општи-
на Чашка на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ВЕЛЕ КОПТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Ве-
лес, согласно Одлуката за започнување на постапка за 
доделување на концесии за вршење на детални геоло-
шки истражувања на минерални суровини, со јавен по-
вик бр.41-3231/1 од 2.5.2012 година. 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
ВЕЛЕ КОПТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Велес до-
стави понуда со број 24-4588/22 од 23.7.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, трговија и услуги ВЕЛЕ КОПТ-
РАНС ДООЕЛ експорт-импорт Велес ги исполни усло-
вите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ВЕЛЕ КОПТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Велес се 
доделува концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – кварц на локалитетот “Кра-
вечки Присој“ с. Степанци, општина Чашка, со повр-
шина на простор на концесија за детални геолошки 
истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 
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5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.386000 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 210.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 41-6527/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2824. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА–КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА 
И УСЛУГИ АГ ИНОВА 2006 ДООЕЛ СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ “КОЗЈАК“ С. ОРЕШЕ, ОПШТИНА  

ЧАШКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – кварц 
на локалитетот “Козјак“ с. Ореше, општина Чашка на 

Друштвото за трговија и услуги АГ ИНОВА 2006 ДО-
ОЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на по-
стапка за доделување на концесии за вршење на детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини, со 
јавен повик бр.41-3231/1 од 02.05.2012 година. 

2. Друштвото за трговија и услуги АГ ИНОВА 2006 
ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 24-4588/17 од 
23.07.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за трговија и услуги АГ ИНОВА 2006 ДООЕЛ Скоп-
је ги исполни условите содржани во Јавниот повик и 
Тендерската документација и достави најповолна пону-
да. 

4. На Друштвото за трговија и услуги АГ ИНОВА 
2006 ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални 
геолошки истражувања на минерална суровина –кварц 
на локалитетот “Козјак“ с. Ореше, општина Чашка, со 
површина на простор на концесија за детални геоло-
шки истражувања дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.071000 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 71.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр.41-6528/1                       Заменик на претседателот 

26 август 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2825. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-
ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА–ПЕСОК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО СД-ТРАНС ДОО-
ЕЛ СЛАВЕ ИЗВОЗ-УВОЗ С.ЗВЕГОР ДЕЛЧЕВО НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ  “ОЏОВ   ЧУКАР“  С. ЗВЕГОР, 

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детал-

ни геолошки истражувања на минерална суровина – 
песок на локалитетот “Оџов Чукар“ с. Звегор, општина 
Делчево на Друштвото за производство и градежниш-
тво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Дел-
чево, согласно Одлуката за започнување на постапка за 
доделување на концесии за вршење на детални геоло-
шки истражувања на минерални суровини, со јавен по-
вик бр.41-3231/1 од 02.05.2012 година. 

2. Друштвото за производство и градежништво 
СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево 
достави понуда со број 24-4588/20 од 23.07.2012 годи-
на. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство и градежништво СД-ТРАНС ДОО-
ЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево ги исполни ус-
ловите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда.  

4. На Друштвото за производство и градежништво 
СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево 
се доделува концесија за детални геолошки истражува-
ња на минерална суровина – песок на локалитетот 
“Оџов Чукар“ с. Звегор, општина Делчево, со површи-
на на простор на концесија за детални геолошки истра-
жувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати ка-
ко е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.019447 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 70.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 41-6529/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2826. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА УСЛУ-
ГИ, ПРЕМЕР И КАТАСТАР ГПС ПРЕМЕР УВОЗ-
ИЗВОЗ   ДООЕЛ   ПРИЛЕП  НА   ЛОКАЛИТЕТОТ 

“СЛАДУН“, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – мер-
мер на локалитетот “Сладун“, општина Прилеп на 
Друштвото за услуги, премер и катастар ГПС ПРЕМЕР 
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, согласно Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесии за 
вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини, со јавен повик бр.41-3231/1 од 
02.05.2012 година. 

2. Друштвото за услуги, премер и катастар ГПС 
ПРЕМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп  достави понуда 
со број 24-4588/39 од 23.07.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за услуги, премер и катастар ГПС ПРЕМЕР увоз-из-
воз ДООЕЛ Прилеп ги исполни условите содржани во 
Јавниот повик и Тендерската документација и достави 
најповолна понуда. 

4. На Друштвото за услуги, премер и катастар ГПС 
ПРЕМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп се доделува кон-
цесија за детални геолошки истражувања на минерална 
суровина – мермер на локалитетот “Сладун“, општина 
Прилеп, со површина на простор на концесија за детал-
ни геолошки истражувања дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелата, и тоа: 
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5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 1.451330 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 2.600.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен пред да го 
потпише Договорот за концесија, да вработи најмалку 
две лица и да овозможи истите да останат во работен 
однос најмалку до важноста на Договорот за концесија. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. 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 од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 41-6530/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2827. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.8.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АР-
МИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 
“COMBINED ENDEAVOR 12” ВО ГЕРМАНИЈА 

 
1. За учество во вежбовната активност “COMBINED 

ENDEAVOR 12” (во натамошниот текст: вежбовната 
активност), која ќе се одржи во Германија, во период 
од 6.9.2012 година до 21.9.2012 година, се испраќаат 20 
(дваесет) припадници на Армијата на Република Маке-
донија. 

2. Финансиските трошоци за сместувањето, транс-
портот и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност се на товар на Владата на САД. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
Бр. 41-6592/1                      Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2828. 

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26.8.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

 
Член 1 

Со оваа Одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
215300 литри дизел гориво Еуродизел БС на Агенција-
та за стоковни резерви.  

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на Агенцијата за стоковни резерви за извршува-
ње на работите од нивна надлежност. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати, паѓаат на товар на Агенцијата за сто-
ковни резерви. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за  задолжителните ре-
зерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-6593/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2829. 
Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11 и 51), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26.8. 2012 година,  донесе 
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О Д Л У К А 
 ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ 
НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГО-
ДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ 
УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ 
И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДР-
ЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУ-
КИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“  
ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА  

1.  Во Одлуката за бројот на студенти за запишува-
ње во прва година на јавните високообразовни устано-
ви во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
– Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзи-
тетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за ин-
форматички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 
– Охрид во учебната 2012/2013 година, („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 49/12, 59/12, 68/12 и 
69/12 ) во точката 1, потточката 1.1 Универзитет „Све-
ти Кирил и Методиј“– Скопје, на крајот од табелата се 
додава нов дел кој гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Во потточката 1.2 Универзитет „Свети Климент 

Охридски“– Битола, на крајот од табелата се додава 
нов дел кој гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Во потточката 1.4 Универзитет „Гоце Делчев“– 

Штип, на крајот од табелата се додава нов дел кој гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Бр. 41-6595/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2830. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 7 алинеја 9 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.8.2012 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБ-
ЛИКА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ШТУТГАРТ 

 
1. Се отповикува Михаел Шмит од местото Поче-

сен конзул на Република Македонија во Сојузна Репуб-
лика Германија, со седиште во Штутгарт. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 101/1                              Претседател на Владата 

21 август 2012 година            на Република Македонија, 
     Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2831. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.8.2012 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА,  

СО СЕДИШТЕ ВО БЈЕЉИНА 
 
1. Се именува Стојан Давчев за Почесен конзул на 

Република Македонија во Босна и Херцеговина, со се-
диште во Бјељина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“ 

 
Бр. 102/1                              Претседател на Владата 

21 август 2012 година            на Република Македонија, 
     Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2832. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за приз-
навање на професионалните квалификации („Службен 
весник на Република Македонија” број 171/10), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.8.2012 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКА КООРДИНАТИВНА ГРУПА 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ  НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Член 1 
Во Решението за формирање на меѓуресорска коор-

динативна група за признавање на професионалните 
квалификации („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.27/12), во член 2 алинеите 2 и 3 се менуваат 
и гласат: 

„ - Анета Трпевска, Министерство за образование и 
наука, заменик национален координатор 

- Мустафа Муслиу, Министерство за образование и 
наука, член.“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-6326/1                      Заменик на претседателот 

26 август 2012 година              на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2833. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 
124/2010, 18/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 21.08.2012 годи-
на, донесе 

 
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2012 ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за изработка на урбани-

стички планови и државна урбанистичка планска доку-
ментација во Република Македонија во 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/-
2012 и 81/2012), во точката 1 во потточка под реден 
број 1.15 зборовите „Измена и дополна на Урбанистич-
ки план за село-локалитет Сончев Град, Општина Со-
пиште“ се заменуваат со зборовите „Урбанистички 
план за село Сопиште-разработка на блок 1“. 

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

 
Бр.41-6089/1                       Заменик на претседателот 

21 август 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2834. 

Врз основа на член 14 став (5) од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11 и 44/12), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21.8.2012 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИ-
ТЕ  ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2012 ГОДИНА 
 
I. Во Годишната програма за изградба, реконструк-

ција, одржување и заштита на државните патишта во Ре-
публика Македонија за 2012 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.5/12), во делот II. ПРИХО-
ДИ, во точка 1. Трансфер од Централниот буџет (делот 
од акцизата од деривати од нафта), износот: 
“2.190.200.000” се заменува со износот: “1.498.700.000”. 

Во точката 5. Странски кредити, потточка 5.1, изно-
сот: “808.000.000” се заменува со износот: “885.251.000”. 

Во потточката 5.2. износот: “1.186.000.000” се заме-
нува со износот: “882.543.000”. 

 
II.   Во дел III. РАСХОДИ, износот: “6.495.040.000” 

се замeнува со износот: “5.577.334.000”. 
 
Во пододделот  III.1. Потпрограма 10 АДМИНИСТ-

РАЦИЈА, износот: “51.000.000” се заменува со изно-
сот: “120.950.000”. 

Во точката 1. Плати и  надоместоци, износот: 
“27.000.000” се заменува со износот: “74.500.000”. 

Во точката 2. Стоки и услуги, износот: “21.000.000“ 
се заменува со износот: “45.000.000“. 

Во точката 3. Капитални расходи, износот: 
“3.000.000“ се заменува со износот “1.450.000“ . 

 
Во пододделот  III.2. Потпрограма 2А ИЗГРАДБА И 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА, износот: 
“4.845.781.000” се заменува со износот:  “3.869.825.000”. 

Во точката 1. Инвестиции од странски кредити,  изно-
сот “1.994.000.000“ се заменува со износот: “1.767.794.000“ 

Во потточката 1.1. износот: “808.000.000“ се заме-
нува со износот: “885.251.000“. 

Во потточката 1.2. износот: “1.186.000.000“ се заме-
нува со износот: “882.543.000“. 

Во точката 2. Сопствено учество во инвестиции со 
странски кредити, износот: “445.600.000“ се заменува 
со износот: “388.803.000“. 

Во потточката 2.1. износот: “85.600.000“ се замену-
ва со износот: “70.600.000“. 

Во потточката 2.2. износот: “146.000.000“ се заме-
нува со износот: “159.345.260“. 

Во потточката 2.3. износот: “214.000.000“ се заме-
нува со износот:“158.857.740“. 

Во точката 3. Инвестиции со сопствени средства изно-
сот: “906.500.000“ се заменува со износот: “523.228.000“. 

Во потточката 3.1. износот:“350.000.000“ се замену-
ва со износот: “230.000.000“. 

Во потточката 3.3. износот: “40.000.000“ се замену-
ва со износот: “20.000.000“. 

Во потточката 3.4. износот: “62.000.000“ се замену-
ва со износот: “12.000.000“. 

Во потточката 3.5. износот: “25.000.000“ се замену-
ва со износот: “5.000.000“. 

Потточката 3.6 се брише. 
Во потточката 3.7. која станува потточка 3.6. изно-

сот:“15.500.000“ се заменува со износот: “5.500.000“. 
Во потточката 3.8. која станува потточка 3.7. изно-

сот: “20.000.000“ се заменува со износот: “5.000.000“. 
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Во потточката 3.9. која станува потточка 3.8. изно-
сот: “31.000.000“ се заменува со износот:“38.600.000“. 

Во потточката 3.10. која станува потточка 3.9. по 
зборовите „на мостови“се додаваат зборовите „и туне-
ли“, а  износот:“114.000.000“ се заменува со износот: 
“48.550.000“. 

Во потточката 3.12. која станува потточка 3.11. изно-
сот: “80.000.000“ се заменува со износот: “45.795.000“. 

Во потточката 3.13. која станува потточка 3.12. изно-
сот: “50.000.000“ се заменува со износот: “87.783.000“. 

Во точката 4. Инвестиционо одржување на пати-
шта, износот: “170.000.000“ се заменува со износот: 
“110.000.000“. 

Во точката 5. Тековно одржување на патишта, изно-
сот: “800.000.000“ се заменува со износот: “730.000.000“. 

Во точката 6. Расходи за инфраструктурни проекти 
и надзор, износот: “529.681.000“ се заменува со изно-
сот: “350.000.000“. 

Во потточката 6.1. износот: “379.681.000“ се заме-
нува со износот: “270.000.000“. 

Во потточката 6.2. износот: “150.000.000“ се заме-
нува со износот: “80.000.000“. 

 
Во пододделот III.3.Потпрограма 20 Патишта, , изно-

сот: “1.598.259.000“ се заменува со износот: “1.581.559.000“ 
Во точката 7. Експропријација, износот: “100.000.000“ 

се заменува со износот: “70.000.000“. 
Во точката 8. Расходи за материјални и други тро-

шоци, износот: “60.000.000“ се заменува со износот: 
“66.000.000“. 

Во точката 10.  Отплата на кредити, износот: 
“1.032.840.000“ се заменува со износот: “1.041.140.000“. 

Во потточката 10.1.износот: “805.840.000“ се заме-
нува со изнсот: “813.800.000“. 

Во потточката 10.2. износот:“227.000.000“ се заме-
нува со износот:“227.340.000“. 

Во точката 11. Доспеани обврски по основ на 
меѓ.фин. институции, износот: “105.419.000“ се заме-
нува со износот: “104.419.000“. 

Во потточката 11.1. износот: “105.419.000“ се заме-
нува со износот: “104.419.000“. 

 
По пододделот III.3 се додава нов пододдел III.4. 

кој гласи: 
„Потпрограма 2Б Клучка на Обиколница 5.000.000. 

точка 12. Проектирање 5.000.000“ 
 
III. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-6080/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година             на Владата на Република  
    Скопје                                        Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2835. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.43/2012) и  член 63 точка 7 од Законот 
за здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011 и 26/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26.8.2012 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕ-
ЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛ-
НИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I. Во Програмата за партиципација при користење 

на здравствена заштита на одделни заболувања на гра-
ѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчи-
њата во Република Македонија за 2012 година („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.99/12), во ос-
новот по заградата се додаваат зборовите ,,и член 63 
точка 7 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 25/00, 
96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 
82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11 и 26/12)''. 

 
II. Во точката 2. НА ЛИЦАТА КОИ СЕ ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРАНИ БЕЗ ОГЛЕД НА ВОЗРАСТА, 
ДОКОЛКУ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ДРУГА ПРОГРА-
МА ИМ СЕ ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА ПАРТИ-
ЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА ВО ВРСКА СО ЛЕКУВАЊЕТО НА 
СЛЕДНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА, по алинејата 42 се додава 
нова алинеја 43, која гласи: 

,,- афонија  (Аphonija)''. 
 
III. Во точката 3. НА БОЛНИ СО ХРОНИЧНА 

БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИ-
РАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА, во ставот 3 по зборот „Штип,“ 
се додаваат зборовите ,,ПЗУ Диамед - Скопје''. 

 
IV. Во делот ,,ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИ-

ЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА'' , во точката 1., по вовед-
ната реченица, зборовите „1. Интрапартална заштита 
на родилки“ се бришат. 

По  табелата од точка 1. зборовите „Во точката 
2.„За лекување во врска со наведените заболувања од 
точка 2 на оваа програма, потребни се средства за“: та-
белата се заменува со нова табела, која гласи: 

1. Специјалистички лекарски прегледи - x 40 ден.“, 
се заменуваат со зборовите: 

„2. За лекување во врска со наведените заболувања 
од точка 2 на оваа програма, потребни се средства за:“ 

По табелата од точка 2. зборовите „ Во точката 
3.„За болни со хронична бубрежна инсуфициенција и 
нивно третирање со дијализа од точка 3 на оваа програ-
ма потребни се средства за:“ табелата се заменува со 
нова табела, која гласи:“ се заменуваат со зборовите „3. 
За болни со хронична бубрежна инсуфициенција и нив-
но третирање со дијализа од точка 3 на оваа програма 
потребни се средства за:“ 

По  табелата од точка 3. се додава нова точка 4. и 
табела, кои гласат: 

,, 4. За трансплантација на органи од точка  4 од ова 
програма, потребни се средства  за:  

 
 
 
 
 
Зборовите „ Во точката 5.„За малигни заболувања 

од точка 5 од оваа програма, потребни се средства за“: 
табелата се заменува со нова табела, која гласи:“ се за-
менуваат со зборовите: 
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„5. За малигни заболувања од точка 5 од оваа про-
грама, потребни се средства за:“ 

По  табелата од точка 5. се додаваат три нови точки 
6, 7 и 8 со три нови табели, кои гласат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во текстот по табелите, во ставот 3, во алинејата 1 

износот ,,5.000.000,00'' се заменува со износот 
,,2.600.000,00'', во алинејата 3  износот ,,3.879.800,00'' 
се заменува со износот,, 1.000.000,00'' и во алинејата 4 
износот од ,,3.000.000,00'' се заменува со износот 
,,2.100,000,00''. 

Во ставот 4 износот ,,12.879.800,00'' се заменува со 
износот ,,6,700.000,00''. 

 
V. Во ставот 7 зборот ,,заразни" се брише. 
 
VI. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на  објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
Бр. 41-6371/1                       Претседател на Владата 

26 август 2012 година            на Република Македонија, 
     Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

2836. 
Врз основа на член 20, став 7 од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија” број 48/10, 23/11 и 80/12), министерот за транс-
порт и врски, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРА-
ЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СИ-
ГУРНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ ЗА СОПС-
ТВЕНИ ПОТРЕБИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА СИ-
ГУРНОСТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ  

ЗА СИГУРНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето и упатството за пополнување на 
барањето за издавање на сертификат за сигурност за 
вршење на превоз за сопствени потреби, формата и со-
држината на образецот на сертификатот за сигурност, 
како и формата и содржината на Регистарот за издаде-
ни сертификати за сигурност.  

 
Член 2 

(1) Барање за издавање на Сертификат за сигурност 
за вршење на превоз за сопствени потреби за Дел А 
и/или за Дел Б  се поднесува на образец во А4 формат 
во бела боја.  

 (2) Содржината на барањето и упатството за по-
полнување на барањето се дадени во Прилог 1, кои се 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

(1) Сертификатот за сигурност–Дел А се издава на 
образец на бела хартија во А4 формат.  

(2) Образецот на сертификатот за сигурност– Дел А 
ги содржи следните податоци: грб на Република Маке-
донија; назив: “Сертификат за сигурност-Дел А со кој 
се потврдува прифаќање на Системот за сигурносно 
управување“, назив „МК Број за идентифицикација“ 
кој се изразува преку код за идентификација кој содр-
жи 12 ознаки, и тоа: во првите две ознаки се впишува 
кодот на Република Македонија (2 букви) –МК; во 
следните две ознаки се впишува видот на документот 
(2 бројки), при што првата првата бројка ja идентифи-
кува генералната класификација на документот, а вто-
рата бројка го означува видот на документот. Сертифи-
катот за сигурност –Дел А се означува со број        [1  
1], во наредните четири ознаки се евидентира годината 
на издавање (4 бројки), а во последните четири ознаки 
се впишува редниот број (4 бројки) кој прогресивно се 
зголемува со по една единица за секој издаден серти-
фикат, без разлика дали се однесува на нов (прв), обно-
вен или ажуриран/изменет или дупликат на сертифи-
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кат. Во првата рубрика со назив „Правно лице кое вр-
ши превоз за сопствени потреби“ се впишуваат „Назив 
на правното лице “, „Скратет назив“, “Регистарски 
број“ и „Даночен број“. Во втората рубрика со назив 
„Организација која го издава Сертификатот за сигур-
ност“ се впишуваат „Организација“ и „Земја“. Во тре-
тата рубрика со назив „Информации за Сертификатот 
за сигурност“ се впишуваат „Вид на сертификат“, „нов 
сертификат“ со квадратче за обележување, „обновен 
сертификат“ со квадратче за обележување, ажури-
ран/изменет сертификат“ со квадратче за обележување, 
„Сертификат на субјект задолжен за одржување“ со 
обележување „ДА“ или „НЕ“, „Број на сертифкатот на 
субјектот задолжен за одржување“ и „Број за иденти-
фикација на претходниот Сертификат за сигурност“, 
„Важност од - до“. Четвртата рубрика носи назив „За-
конодавство кое е во сила“. Петтата рубрика носи на-
зив „Дополнителни информации“. Под петтата рубрика 
се впишува „Дата“,„Референтен број“ место за печат и 
потпис на овластено лице на „Управата за сигурност во 
железничкиот систем на Република Македонија“.  

(3) Формата и содржината на образецот сертифика-
тот за сигурност Дел А се дадени во Прилог 2, кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Сертификатот за сигурност –Дел Б се издава на 
образец на бела хартија во А4 формат.  

(2) Образецот на сертификатот за сигурност–Дел Б 
ги содржи следните податоци: грб на Република Маке-
донија во боја; назив: “Сертификат за сигурност-Дел Б 
со кој се потврдува прифаќање на прописите за испол-
нување на специфичните услови потребни за сигурнос-
но возење на соодветната мрежа“, назив „МК Број за 
идентифицикација“ кој се изразува преку код за иден-
тификација кој содржи 12 ознаки, и тоа: во првите две 
ознаки се впишува кодот на Република Македонија (2 
букви) –МК; во следните две ознаки се впишува видот 
на документот (2 бројки), при што првата бројка ја 
идентификува генералната класификација на докумен-
тот, а втората бројка го означува видот на документот.  
Сертификатот за сигурност –Дел Б се означува со број 
[1   2], во наредните четири ознаки се евидентира годи-
ната на издавање (4 бројки), а во последните четири оз-
наки се впишува редниот број (4 бројки) кој прогресив-
но се зголемува со по една единица за секоја издаден 
сертификат, без разлика дали се однесува на нов (прв), 
обновен или ажуриран/изменет или дупликат на серти-
фикат. Во првата рубрика со назив „Правно лице кое 
врши превоз за сопствени потреби“ се впишуваат „На-

зив на правното лице“, „Скратен назив“, “Регистарски 
број“ и „Даночен број“. Во втората рубрика со назив 
„Организација која го издава Сертификатот за сигур-
ност“ се впишуваат „Организација“ и „Земја“. Во тре-
тата рубрика со назив „Информации за Сертификатот 
за сигурност“ се впишуваат „Вид на сертификат“, „нов 
сертификат“ со квадратче за обележување, „обвовен 
сертификат“ со квадратче за обележување, ажури-
ран/изменет сертификат“ со квадратче за обележување 
и „Број за идентификација на претходниот Сертификат 
за сигурност“  и „Важност од - до“. Четвртата рубрика 
носи назив „Сертификат за сигурност –Дел А (за при-
фаќање на Системот за сигурносно управување) и се 
впишува „Идентификационен Број“. Петтата рубрика 
носи назив „Специфични услови и обврски“. Шестата 
рубрика носи назив „Законодавство кое е во сила “. 
Под шестата рубрика се впишува „Дата“, место за пе-
чат и потпис на овластено лице на „Управата за сигур-
ност во железничкиот систем на Република Македони-
ја“ и „Референтен број“.  

(3) Формата и содржината на образецот на сертифи-
катот за сигурност Дел Б се дадени  во Прилог 3 , кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

(1) Регистар за издадени сертификати за сигурност 
се води во електронска форма и ги содржи следните 
податоци: реден број, назив на правното лице, адреса, 
регистерски број, даночен број, број за идентификација 
на сертификатот, датум на издадавање на сертифика-
тот, референтен број на издадениот сертификат, рок на 
важење на сертификатот, тип на сертификат (Дел А 
и/или Дел Б), вид на сертификат (нов, обновен, ажури-
ран/изменет),  податоци за извршени промени во текот 
на важењето на сертификатот, одземен сертификат, по-
датоци  за одземањето.   

(2) Формата и содржината на Регистерот за издаде-
ни сертификатза сигурност Дел А и/или Дел Б се даде-
ни во Прилог 4, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 01-17288/1                                  Министер 

31 јули 2012 година                       за транспорт и врски, 
      Скопје                               Миле Јанакиески, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕР-
ГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
2837. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011 и 
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за 
продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(„Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 
13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАК-
ПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување 
на продажната цена на природниот гас за август 2012 
година, на седницата одржана на 24 август 2012 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ  
ОД 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вр-
шител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на 
природниот гас за месец август од 2012 година, се 
утврдува да изнесува 31,3087 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фа-
ктурна цена на природниот гас со вклучени зависни 
трошоци) во износ од 31,1695 ден/nm3 и цена за услу-
гата снабдување на тарифните потрошувачи непосред-
но приклучени на системот за пренос на природен гас 
во износ од  0,1392 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,1753 ден/nm3, а која се однесува за та-
рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец август 2012 година во кој не е 
содржан данокот на додадена вредност изнесува 
32,4840 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за месец август од 
2012 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
5,8471 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, за месец август од 2012 година 
изнесува 38,3311 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 49,8000 денари за еден САД долар, 
за месец јули од 2012 година, согласно заклучницата за 
купопродажба на девизи. 

 
Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување.  

 
Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
Уп1 Бр. 08-200/12 

24 август 2012 година           Заменик на претседател, 
Скопје                              м-р Рухи Бакију, с.р. 

2838. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(“Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 48,335 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 49,819 
   
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 46,959 
 
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 46,214 
   
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 38,742 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 88,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 90,00 
 
б) Дизел гориво                           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 74,50 
 
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 63,00 
 
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 47,237 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит по-
ниски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски 
(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 
ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  табела и да 
изнесуваат: 
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати 

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

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формирани сог-
ласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, 
содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар. 

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

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 0,080 
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 0,030 
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 0,040 
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од оваа 

Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на 
нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производс-
тво на нафтени деривати и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 0,890 
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 0,300 
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 0,300 
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 21,995 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 21,782 
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до12,146 
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 3,136 
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 0,100 

 
Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а 

ќе се применува од 00:01 часот на 28.08.2012 година и истата 
ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ 
и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија. 
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    Скопје                                  м-р Рухи Бакију, с.р. 
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