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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија"
бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ
АКТИВНОСТИ ВО УКРАИНА
1. За учество на НАТО/ПзМ вежбата “Кооперативен најдобар напор 2005“ (во натамошниот
текст: Вежбата), која ќе се одржи од 17-ти јуни до
1-ви јули 2005 година во Л“вов, Украина, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија-пешадиско одделение, во состав од шеснаесет
припадници на постојаниот состав на Армијата на
Република Македонија, од кои четворица офицери, пет подофицери и седум професионални војници, со опрема и оружје потребни за изведување на
Вежбата.
2. Финансиските трошоци за реализација на Вежбата ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Македонија.
3. Подготовките и организацијата за учество на
Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на активностите од Вежбата,
Министерството за одбрана поднесува извештај пред
Владата на Република Македонија.
5. За овластен потписник на Меморандумот за
разбирање, со кој е регулиран статусот на единицата за време на Вежбата и пропратните технички
документи од македонска страна се определува заменикот на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија за борбена готовност и операции, генерал-мајор Мирослав Стојановски.
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2426/1
16 јуни 2005 година
Скопје

723.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

23 јуни 2005
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704.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТВОРАЊЕ НА
КОНЗУЛАТ НА РОМАНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА
Член 1
Романија отвора Конзулат во Република Македонија, со седиште во Битола.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весника на Република Македонија“.
Бр. 19-2425/1
16 јуни 2005 година
Скопје

705.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РОМАНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА
Член 1
Се дава согласност г-динот Никола Палигоровски
да се именува на функцијата почесен конзул на Романија во Република Македонија со седиште во Битола.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 70/1
16 јуни 2005 година
Скопје

706.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за Полициската академија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/03), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 16.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА БРОЈОТ НА РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ
СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКАТА АКАДЕМИЈА-СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2005/2006
ГОДИНА, ЗА СТЕКНУВАЊЕ ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
1. На Полициската академија-Скопје, во учебната
2005/2006 година, во I-ва година на студии за стекнување високо образование, ќе се запишат 60 редовни и 60
вонредни студенти.
За обезбедување правична и соодветна застапеност
на студентите припадници на заедниците кои не се
мнозинство во Република Македонија, во учебната
2005/2006 година на Полициската академија-Скопје, ќе
се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј
број да не е повисок од 25% од вкупниот број на студенти кои се запишуваат на прва година на ниво на факултет. Во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат
застапени припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.
2. Во Конкурсот за запишување на студии на Полициската академија-Скопје, ќе се пропишат критериуми
за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои
припаѓаат на сите заедници.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-1895/1
16 јуни 2005 година
Скопје

707.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

Врз основа на член 102 став 5 од Законот за високото образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/00 и 49/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ
СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ПРВА ГОДИНА НА ДРЖАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ,
УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ВО БИТОЛА И НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ
ВО ТЕТОВО ВО УЧЕБНАТА 2005/2006 ГОДИНА
1. Во Одлуката за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, во прва година на
државните високообразовни установи на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот
“Св. Климент Охридски“ во Битола и на Државниот

Бр. 48 - Стр. 3

универзитет во Тетово во учебната 2005/2006 година
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/05)
во точка 2 ред 4 по зборот “факултети“ се додава “и
Полициската академија членка на Универзитетот “Св.
Климент Охридски“ во Битола“.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-1895/2
16 јуни 2005 година
Скопје

708.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 7 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република
Македонија и Европските заедници и нивните земји членки (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 28/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2005 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРИДРУЖУВАЊЕ КОН ЗАЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА
КОНТРОЛА НА ПОСРЕДУВАЊЕТО ВО ТРГОВИЈАТА
СО ОРУЖЈЕ
Член 1
Република Македонија се придружува кон Заедничката позиција на Советот на Европската унија за контрола на посредувањето во трговијата со оружје (бр.
2003/468/CFSP, усвоена на 23 јуни 2003 година).
Член 2
Владата на Република Македонија ќе ги преземе неопходните мерки за усогласување на релевантните национални политики со целите на Заедничката позиција.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-2230/1
26 мај 2005 година
Скопје

709.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 7 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република
Македонија и Европските заедници и нивните земјичленки (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 28/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИДРУЖУВАЊЕ КОН “ЗАЕДНИЧКАТА АКЦИЈА НА СОВЕТОТ НА ЕУ БР. 2002/589/CFSP ОД
12 ЈУЛИ 2002 ЗА ПРИДОНЕСОТ НА ЕУ ВО БОРБАТА ПРОТИВ ДЕСТАБИЛИЗИРАЧКОТО АКУМУЛИРАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ“ И ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА
АКЦИЈА 1999/34 CFSP
Член 1
Република Македонија се придружува кон “Заедничката акција на Советот на ЕУ бр. 2002/589/CFSP од 12 јули
2002 за придонесот на ЕУ во борбата против дестабилизирачкото акумулирање и ширење на мало и лесно оружје“ и
за отповикување на Заедничката акција 1999/34 CFSP.
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Член 2
Владата на Република Македонија ќе ги преземе неопходните мерки за усогласување на националните политики со целите на Заедничката акција.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-2302/1
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

710.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 7 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република
Македонија и Европските заедници и нивните земјичленки (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 28/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИДРУЖУВАЊЕ КОН “ПРОГРАМАТА НА
ЕУ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ НЕЛЕГАЛНОТО КРИУМЧАРЕЊЕ СО КОНВЕНЦИОНАЛНО ОРУЖЈЕ“ (УСВОЕНА ОД СОВЕТОТ НА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА НА 26 ЈУНИ 1997)
Член 1
Република Македонија се придружува кон “Програмата на ЕУ за превенција и борба против нелегалното
криумчарење со конвенционално оружје“, усвоена од
Советот на Европската унија на 26 јуни 1997 година.
Член 2
Владата на Република Македонија ќе ги преземе неопходните мерки за усогласување на националните политики со целите на Програмата.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-2302/2
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

711.
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии
("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА ЗА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО) НА "ФЕЛПС
ДОЏ ЕКСПЛОРЕЈШН КОРПОРЕЈШН" АРИЗОНА
НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЗАНДОЛ, ВАЛАНДОВСКО
1. На "Фелпс Доџ Експлорејшн Корпорејшн" Аризона, се дава концесија за детални геолошки истражувања за металични минерални суровини (бакар, злато и
сребро) на локалитетот Казандол, Валандовско, со површина на простор на концесија за детални геолошки
истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани
со прави линии, а точките дефинирани со координати
како е дадено во табелава, и тоа:

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

23 јуни 2005

Координата X
4.573 200,00
4.573 200,00
4.566 300,00
4.566 300,00

Координата Y
7.628 000,00
7.632 200,00
7.636 400,00
7.632 200,00

Површината на просторот на концесија за истражување од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 28 km2.
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми и висината на надоместокот за концесии за
вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/03 и 51/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.
5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Македонски шуми" треба благовремено да изврши сеча на
шумата, а истовремено "Фелпс Доџ Експлорејшн Корпорејшн" Аризона, треба да изврши пошумување на
соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Македонски шуми"
6.Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-2257/1
16 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

712.
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии
("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ДОЛОМИТ НА
ДПТУ "РУД ПРОИНГ" ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ БАБИН ДОЛ, ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД
1. На ДПТУ "РУД ПРОИНГ" ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната суровина доломит на локалитетот Бабин Дол општина Македонски Брод, со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелава, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата - X
4.600.700,00
4.601.200,00
4.601.400,00
4.601.250,00
4.600.700,00

Координата - Y
7.520.500,00
7.520.750,00
7.521.000,00
7.521.150,00
7.520.750,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,19 km2.

23 јуни 2005
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2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми и висината на надоместокот за концесии за
вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/03 и 51/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.
5.За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Македонски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на
шумата, а истовремено ДПТУ "РУД ПРОИНГ" ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Македонски
шуми".
6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишувањето на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-2343/1
16 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

713.
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр.
25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните
суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИЧКА
ДРОБИНА - ДОЛОМИТ НА "ВАРДАР ДОЛОМИТ"
ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПЕКЛИШТЕ,
С. ТРНОВО, ОПШТИНА ГОСТИВАР
1. На "ВАРДАР ДОЛОМИТ" ДОО Скопје се дава
концесија за експлоатација на минералната суровина
варовничка дробина - доломит на локалитетот Пеклиште с.Трново, општина Гостивар со површина на
простор на концесија за експлоатација дефиниран со
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките
дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9
Т-10
Т-11

Координата - X
4.624 850,00
4.624 800,00
4.624 785,00
4.624 725,00
4.624 720,00
4.624 740,00
4.624 800,00
4.624 850,00
4.624 820,00
4.625 250,00
4.625 250,00

Координата - Y
7.501 100,00
7.501 100,00
7.501 170,00
7.501 200,00
7.501 220,00
7.501 250,00
7.501 300,00
7.501 300,00
7.501 550,00
7.501 550,00
7.501 100,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,25 km2.

Бр. 48 - Стр. 5

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми и висината на надоместокот за концесии за
вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр.22/03 и 51/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.
5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП"Македонски шуми" треба благовремено да изврши сеча на
шумата, а истовремено "ВАРДАР ДОЛОМИТ" ДОО
Скопје, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Македонски шуми".
6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишувањето на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-2270/1
16 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

714.
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии
("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕРИЗИРАН ВАРОВНИК НА "А.Н. АРЃЕНТ" ДООЕЛ, ГОСТИВАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАРАТАШ КАЈ С.
ДОЛНА БАЊИЦА - ГОСТИВАР
1. На "А.Н. АРЃЕНТ" ДООЕЛ, Гостивар се дава
концесија за експлоатација на минералната суровина
мермеризиран варовник на локалитетот Караташ кај
с.Долна Бањица - Гостивар со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелава, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата - X
4.624.475,00
4.624.600,00
4.625.000,00
4.624.900,00
4 624.600,00
4 624.475,00

Координата - Y
7.492.100,00
7.492.100,00
7.492.100,00
7.491.740,00
7 491.740,00
7 491.740,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,23 km2.
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми и висината на надоместокот за концесии за
вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/03 и 51/03).

Стр. 6 - Бр. 48
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4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.
5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Македонски шуми треба благовремено да изврши сеча на
шумата, а истовремено "А.Н.АРЃЕНТ" ДООЕЛ, Гостивар, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Македонски шуми".
6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишувањето на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-2269/1
16 јуни 2005 година
Скопје
715.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр.
25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија"
бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 16.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА
"ВАР - ПРОМ" ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ТЕТОВО НА
ЛОКАЛИТЕТОТ ЗЛА ОСОЈНИЦА ВО БЛИЗИНА
НА С. БЛАЦЕ, ОПШТИНА БРВЕНИЦА
1. На "ВАР-ПРОМ" ДОО увоз-извоз Тетово се дава
концесија за експлоатација на минералната суровина
варовник на локалитетот Зла осојница во близина на с.
Блаце, општина Брвеница, со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелава, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата - X
4.503 200,00
4.503 400,00
4.503 200,00
4.502 700,00

Координата - Y
7.637 800,00
7.637 200,00
7.637 100,00
7.637 600,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,30 км2.
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми и висината на надоместокот за концесии за
вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/03 и 51/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.
5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП"Македонски шуми" треба благовремено да изврши сеча на
шумата, а истовремено "ВАР-ПРОМ" ДОО увоз-извоз
Тетово, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Македонски шуми".
6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишувањето на Договорот за концесија.

23 јуни 2005

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-2281/1
16 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

716.
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии
("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕР НА
ТД "ДУМИГАЛ МАРБЛЕ" УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. БЕЛОВОДИЦА,
ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. На ТД "ДУМИГАЛ МАРБЛЕ" увоз-извоз ДОО
Прилеп се дава концесија за експлоатација на минералната суровина мермер на локалитетот кај с. Беловодица, општина Прилеп со површина на концесиски простор за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата - X
4.574 860,00
4.574 975,00
4.576 200,00
4.576 100,00

Координата - Y
7.560 825,00
7.561 000,00
7.560 200,00
7.560 020,00

Површината на концесискиот просторот на трите
експлоатациони полиња од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0,36 km2.
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми и висината на надоместокот за концесии за
вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/03 и 51/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.
5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Македонски шуми" треба благовремено да изврши сеча на
шумата, а истовремено ТД "ДУМИГАЛ МАРБЛЕ"
увоз-извоз ДОО Прилеп, треба да изврши пошумување
на соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Македонски шуми".
6.Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишувањето на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-2276/1
16 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

23 јуни 2005

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

717.
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии
("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МИНЕРАЛНА ВОДА И
ЈАГЛЕНОРОДЕН ДВООКСИД CO2 НА ДООЕЛ "БОРЧЕ СМИТ" С. СРЕДНО ЕГРИ, ОПШТИНА БИСТРИЦА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. СРЕДНО
ЕГРИ, ОПШТИНА БИСТРИЦА, БИТОЛСКО
1. На ДООЕЛ "БОРЧЕ СМИТ" с. Средно Егри, општина Бистрица, се дава концесија за експлоатација на
минералната суровина минерална вода и јагленороден
двооксид CO2 на локалитетот во близина на с. Средно
Егри општина Бистрица, Битолско, со површина на
простор на концесија за експлоатација дефиниран со
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките
дефинирани со координати како е дадено во табелава,
и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата - X
4.535.670,00
4.536.520,00
4.535.550,00
4.534.660,00

Координата - Y
7.540.690,00
7.541.540,00
7.542.520,00
7.541.765,00

Површината на просторот на концесија за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=1,76 km2.
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми и висината на надоместокот за концесии за
вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/03 и 51/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.
5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишувањето на Договорот за концесија.
6.Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
7.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-2292/1
16 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

718.
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии
("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ПЕСОК И ЧАКАЛ НА
ДООЕЛ "КИПО" УВОЗ-ИЗВОЗ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ К.О. КУКЛИШ, ОПШТИНА СТРУМИЦА
1. На ДООЕЛ "КИПО" увоз-извоз Струмица се дава
концесија за експлоатација на минералната суровина
песок и чакал на локалитетот К.О. Куклиш, општина

Бр. 48 - Стр. 7

Струмица со површина на простор на концесија за
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани
со прави линии, а точките дефинирани со координати
како е дадено во табелава, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата - X
4.586.600,00
4.586.600,00
4.586.150,00
4.586.150,00

Координата - Y
7.637.450,00
7.637.850,00
7.637.850,00
7.637.450,00

Површината на просторот за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,18 км2.
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3.Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми и висината на надоместокот за концесии за
вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/03 и 51/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.
5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишувањето на Договорот за концесија.
6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-2275/1
16 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

719.
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии
("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА "ЕРСЕ-КОМЕРЦ " ДОО ГОСТИВАР, НА ЛОКАЛИТЕТОТ
С. ВРУТОК-ГОСТИВАР
1. На "ЕРСЕ-КОМЕРЦ" ДОО Гостивар се дава концесија за експлоатација на минералната суровина - варовник на локалитетот с. Вруток-Гостивар со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран
со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките
дефинирани со координати како е дадено во табелава,
и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата - X
4.623 625,00
4.623 000,00
4.624 000,00
4.624 000,00

Координата - Y
7.487 900,00
7.488 700,00
7.488 700,00
7.488 080,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,60 km2.
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

Стр. 8 - Бр. 48

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми и висината на надоместокот за концесии за
вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр.22/03 и 51/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.
5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишувањето на Договорот за концесија.
6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-2277/1
16 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

720.
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија"
бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (НИКЛОНОСНА РУДА) НА
ФИРМАТА "ФЕНИ ИНДУСТРИ" АД КАВАДАРЦИ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ СТУДЕНА ВОДА,
КАВАДАРЕЧКО
1. На "ФЕНИ ИНДУСТРИ" АД Кавадарци, се
дава концесија за детални геолошки истражувања
за металични минерални суровини (никлоносна
руда), на локалитетот Студена вода, Кавадаречко,
со површина на простор на концесија за детални
геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9
Т-10
Т-11

Координата - X
4.558.800,00
4.558.600,00
4.558.700,00
4.555.870,00
4.555.190,00
4.555.700,00
4.555.930,00
4.556.490,00
4.557.600,00
4.559.410,00
4.557.750,00

Координата - Y
7.583.790,00
7.584.220,00
7.584.800,00
7.585.860,00
7.585.480,00
7.584.460,00
7.583.820,00
7.583.470,00
7.583.060,00
7.582.130,00
7.583.850,00

Површината на просторот на концесија за истражување од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 6,53 km2.
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2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми и висината на надоместокот за концесии за
вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/03 и 51/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.
5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП
"Македонски шуми" треба благовремено да изврши
сеча на шумата, а истовремено "ФЕНИ ИНДУСТРИ"
АД Кавадарци, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Македонски шуми".
6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-2274/1
16 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

721.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 36 од Законот за ловството (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/96, 26/96, 34/97 и 69/04), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
16.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА
ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. На десетгодишно користење - концесија се дава
дивечот во ловиштата и тоа:
- “Стогово“, “Дешат“ и “Бомово“ на Здружението
на ловци “Стогово - 2“ од Дебар;
- “Елово“, “Зелениково“, “Батинци“ и “Говрлево“
на Ловечкото друштво “Еребица“ од Скопје и
- “Велешта“ на Здружението на ловци “Нерез“ од с.
Безово, Луково.
2. Како почеток на користењето - концесијата на
дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се
смета денот на потпишување на договорот.
3. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за користење - концесија на дивечот во ловиштата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2255/1
16 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
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722.
Врз основа на член 132-а од Законот за социјална
заштита ( "Службен весник на Република Македонија"
бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), а во врска со член 22
став (1) точка 7 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/02),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ОСНОВАЧКИТЕ ПРАВА
И ОБВРСКИ НАД ПОСТОЈНИТЕ ЈАВНИ УСТАНОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА, НА ОПШТИНИТЕ И НА
ГРАДОТ СКОПЈЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО
НА СОПСТВЕНОСТ НА ОБЈЕКТИ
Член 1
Основачките права и обврски над постојните јавни
установи за стари лица утврдени со Одлуката за утврдување на мрежата на јавните установи за социјална
заштита ("Службен весник на Република Македонија"
бр.28/05) се пренесуваат на општините и на Градот
Скопје.
Член 2
Постојните јавни установи за стари лица од член 1
од оваа одлука продолжуваат со работа како јавни
установи за стари лица основани од општините на нивното подрачје и јавна установа за стари лица основана
од Градот Скопје за неговото подрачје и тоа:
I. Општини:
1. Општина Битола
- ЈУ Дом за стари лица "Сју Рајдер" - Битола
2. Општина Куманово
- ЈУ Дом за стари лица "Зафир Сајто" - Куманово
3. Општина Прилеп
- ЈУ Дом за стари лица "Киро Крстевски Платник" Прилеп
II. Градот Скопје:
- ЈУ Геронтолошки центар "13 Ноември" Оддел
"Мајка Тереза" - Скопје.
Член 3
Вработените од постојните јавни установи за стари
лица продолжуваат да работат во јавните установи за
стари лица од член 2 на оваа одлука основани од општините и во јавната установа од член 2 на оваа одлука
основана од Градот Скопје.
Опремата, инвентарот, архивата, документацијата и другите средства за работа од постојните јавни
установи за стари лица, ги преземаат јавните установи за стари лица основани од општините и јавната установа за стари лица основана од Градот
Скопје, со состојба од пописот извршен
на
31.12.2004 година.
По исклучок, ако има промена на средствата од
став 2 на овој член, примопредавањето ќе се изврши со
состојба на денот на примопредавањето.
Член 4
Правото на сопственост на објектите на јавните
установи за стари лица основани од општините и јавната установа за стари лица основана од Градот Скопје
од член 2 на оваа одлука се пренесува на општините од
член 2 на оваа одлука и на Градот Скопје.
Ако за одделна недвижна ствар нема соодветна документација врз основа на која може да се изврши запишување на правото според став 1 на овој член, се постапува согласно Законот за користење и располагање
со стварите на државните органи.
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Член 5
Оваа одлука е правен основ за запишување на правото на сопственост на недвижните ствари во катастарот на недвижностите, односно во катастарот на земјиштето (јавна книга).
Член 6
Примопредавањето на стварите од член 3 на оваа
одлука ќе се изврши меѓу Министерството за труд и
социјална политика и општините од член 2 на оваа одлука, односно меѓу Министерството за труд и социјална политика и Градот Скопје.
Член 7
Запишувањето на промената во судскиот регистар
на основачките права во смисла на член 1 од оваа одлука ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 8
Статутите на јавните установи за стари лица основани од општината и од Градот Скопје ќе се усогласат
со оваа одлука во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 19-2241/1
16 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
___________

723.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
16.06.2005 година, издава
ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА –
„ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна
игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“
се издава на Акционерското друштво за приредување
игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ – Скопје, за време од 3 (три) години.
2. Приредувањето на посебната игра на среќа - „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Климент
Охридски“ бб - Пелагонка 2 Сутерен 2 во Битола.
3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во
денарска противвредност по средниот курс на Народна
банка на Република Македонија што се применува на
денот на уплатата и тоа:
- 50 % од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата; и
- Остатокот од 50 % во еднакви годишни рати кои,
најдоцна до 31 јануари во тековната година за секоја
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година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2
се вршат во Буџетот на Република Македонија на
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00
и банка на примачот: Народна банка на Република
Македонија.
Потврдата за уплатениот износ од точка 3, алинеја
1 корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3, алинеја 2.
4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата
од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.
6. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3,
алинеја 1.
7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 19-2213/1
16 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
724.
Врз основа на член 131 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00,
34/01, 04/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за
хартии од вредност, на својата седница одржана на
20.06.2005 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност на Одлуката за измена и дополнувања на Статутот на Централниот депозитар за
хартии од вредност АД Скопје бр. 14/2005 од
07.04.2005 година, евидентирана под архивски број на
Комисијата за хартии од вредност 08-918/2 од
12.04.2005 година и Одлуката број 24/2005 од
16.06.2005 година за измени и дополнувања на Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје бр.
14/2005 од 07.04.2005 година, евидентирана под архивски број на Комисијата за хартии од вредност 08-918/8
од 16.06.2005 година.
2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии
од вредност АД Скопје, во рок од триесет дена од денот на приемот на ова решение до Комисијата за хартии од вредност да достави пречистен текст на Статутот.
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 08-918/17
Комисија за хартии од вредност
20 јуни 2005 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
32.
Врз основа на Законот за облигациони односи,Законот за стопанисување со станбен и деловен простор на
Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр.
2/94) и член 27 од Статутот на Јавното претпријатие за
стопанисување со станбен и деловен простор на РМ
(пречистен текст), Управниот одбор на претпријатието
на 28-та редовна седница, одржана на ден 13.06.2005
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА
НЕПЛАТЕНА ЗАТЕЗНА КАМАТА
Член 1
Со оваа одлука се регулира начинот и рокот за
ослободување од плаќање на неплатената затезна камата на стасаните,а ненаплатени побарувања по основ на склучените договори за продажба на станови
и деловни простории на одложено плаќање, како и
по основ на склучените спогодби за регулирање на
начинот и роковите на плаќање на стасаните,а ненаплатени побарувања.
Член 2
Ослободувањето од плаќањето на неплатената затезна камата се однесува за купувачи на станбен и деловен простор кои ќе го ликвидираат кредитот во целост во рок од 15 дена по поднесеното барање во архивите на подрачните единици на ЈПССДП на РМ, заклучно со 30.10.2005 година.
Член 3
Се задолжуваат купувачите при ликвидирањето на
кредитот, да ги платат судските трошоци за водење на
судските постапки за наплата на побарувањата.
Член 4
Се задолжуваат подрачните единици, по објавувањето на оваа одлука во “Службен весник на РМ“,
да ги известат со писмено соопштение купувачите на
станбен и деловен простор за начинот и рокот за ослободување од плаќање на неплатената затезна камата.
Член 5
За оперативно спроведување на оваа одлука се задолжуваат секторите за економско финансиски работи
при подрачните единици на Јавното претпријатие, во
соработка со надлежните сектори во подрачните единици.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во “Службен весник на РМ“.
Бр. 02-4995/10
13 јуни 2005 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Мирослав Грчев, с.р.
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