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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
893.
Врз основа на член 15, став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 став (3)
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 6.3.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Концесиите за детални геолошки истражувања на
минерални суровини се доделуваат во функција на
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите за кои се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минерални суровини, потребно е да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесиите за
детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.
Член 3
Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следните локалитети:
- локалитет „Трница“ општина Студеничани за минерална суровина - песок и чакал и
- локалитет „Фабрика Кватро“ општина Куманово
за минерална суровина - минерална вода.
Концесиите за детални геолошки истражувања од
став 1 од овој член се доделуваат поодделно.
Концесиите за детални геолошки истражувања ќе
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на
Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот
за економија формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик, согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
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Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1761/1
Заменик на претседателот
6 март 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
894.
Врз основа на член 7, алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА
ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЏАН
Член 1
Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за
краткорочен престој во Република Македонија за
државјаните на Република Азербејџан, до три месеци
во тек на секој шестмесечен период, во период од 16
март 2018 година до 15 март 2019 година.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа oдлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2894/1
Заменик на претседателот
13 март 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
895.
Врз основа на член 7, алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА
КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА УКРАИНА
Член 1
Со оваа одлука, времено се укинуваат визите за
краткорочен престој во Република Македонија, за
државјаните на Украина, до три месеца во текот на секој шестмесечен период, во периодот од 16 март 2018
година до 15 март 2019 година.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа oдлука.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-3005/1
Заменик на претседателот
13 март 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
896.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
13.3.2018 година, донесе

Бр. 44-3053/1
Заменик на претседателот
13 март 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ
НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука, се укинуваат визите за краткорочен
престој во Република Македонија за државјаните на
Руската Федерација, до три месеци во текот на секој
шестмесечен период, во периодот од 16 март 2018 година до 15 март 2019 година, за лицата кои не се опфатени во членот 6 од Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за
услови на заемни патувања на државјаните на Република Македонија и на Руската Федерација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 119/2008).
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа oдлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3006/1
Заменик на претседателот
13 март 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
897.
Врз основа на член 7, алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА
ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА КАЗАКХСТАН
Член 1
Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за
краткорочен престој во Република Македонија за
државјаните на Република Казакхстан, до три месеци
во тек на секој шестмесечен период, во период од 16
март 2018 година до 15 јуни 2018 година.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа oдлука.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
898.
Врз основа на член 47, став 1, точка 23 од Законот
за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10,
123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање,
формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката
за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го
заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство
од работа во текот на 2018 година бр. 04-216/1 од 3 јануари 2018 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име
„Близнаци“.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седум илјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Близнаци“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на
среброто од 23,30 г, чистота на среброто од 19,43 г, во
квадратна форма со димензии 37 х 37 мм, полирани со
позлата и вметнато кобалтно стакленце со димензии
18,4 х 6,1 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- На аверсот, во централниот дел на монетата се
прикажани четири атласа коишто го држат небото и
круг со симболите на сите хороскопски знаци. На вметнато кобалтно стакленце е претставена слика на северното небо со ѕвездата Северница во центарот, опкружена со соѕвездието Близнаци. Во долниот дел е претставен цртеж на Сончевиот Систем. На основата е прикажан дел од небесната карта. Во долниот дел од аверсот
се прикажани грбот на Република Македонија и годината на издавање на монетата – „2018“. Исто така, прикажани се и натписи на македонски јазик: „Република
Македонија“ и „100 денари“.
- На реверсот, во горниот дел од монетата е претставена слика на близнаци од ѕвездениот атлас
„Firmamentum Sobiescianum“, создаден од Јоханес Хевелиј на крајот на 17 век. Сликата на хороскопскиот
знак близнаци и неговото соѕвездие, претставена на
монетата, преминува и на вметнатото кобалтно стакленце. Во горниот дел од монетата е претставен симболот на хороскопскиот знак близнаци. Во долниот дел е
претставена златна слика на близнаци, врз цртеж на кој
е претставен Сончевиот Систем. На десната страна е
прикажано латинското име на хороскопскиот знак –
GEMINI, а на левата страна, ознаката Ag 925.
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4. Продажната цена по која Народната банка ги
продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот,
производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата
на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Вицегувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/V-1/2018
на Народната банка на
13 март 2018 година
Република Македонија,
Скопје
д-р Фадил Бајрами, с.р.
__________
899.
Врз основа на член 47, став 1, точка 23 од Законот
за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10,
123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и
располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр.
121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот
на 2018 година бр. 04-216/1 од 3 јануари 2018 година,
Советот на Народната банка на Република Македонија
донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кованата пара
за колекционерски цели од серијата „Хороскопски
знаци“, со име „Близнаци“, со белезите утврдени во
Одлуката за издавање кована пара за колекционерски
цели О бр.02-15/V-1/2018 од 13 март 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
46/18).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек на денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република
Македонија“.
3. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/V-2/2018
13 март 2018 година
Скопје

www.slvesnik.com.mk
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