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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4691.

Врз основа на член 42 став 4 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 
104/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА 
УДЕЛОТ ОД СОДРУЖНИКОТ ПЦЦ СЕ, ДУИЗБУРГ 
(PCC SE, DUISBURG)  НА ПЦЦ ДЕГ РЕНЕВАБЛЕС 
ГМБХ, ДУИЗБУРГ (PCC DEG RENEWABLES GMBH, 
DUISBURG) ВО КОНЦЕСИОНЕРОТ  ПЦЦ  НЕВ ХИДРО 

ДООЕЛ, СКОПЈЕ

Член 1
Се дава согласност на Концесионерот Друштвото за 

изградба и оперирање на хидроцентрали ПЦЦ НЕВ 
ХИДРО ДООЕЛ, Скопје, како носител на правото на 
концесија на вода за изградба на мала хидроелектрична 
централа за производство на електрична енергија добие-
на по основ на Договор за концесија за вода за изград-
ба на малата хидроелектрична централа со референтен 
број 123 Крива река, бр. 12-7719/1 од 04.09.2012 го-
дина, за пренос на 100% од уделот на единствениот сод-
ружник ПЦЦ  СЕ, Дуизбург (PCC SE, Duisburg) на  
ПЦЦ ДЕГ Реневаблес Гмбх, Дуизбург (PCC DEG 
Renewables GmbH, Duisburg).

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

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

Бр. 42-8833/1 Заменик на претседателот
15 септември 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

4692.
Врз основа на член 17 став (5) од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 
104/15), Владата на Република Македонија, на седница   
одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕК-
ТИРАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, СТОПА-
НИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА ДВЕ МАЛИ ХИДРО-
ЦЕНТРАЛИ, НА РЕГИОНАЛНИОТ ВОДОСНАБ-
ДИТЕЛЕН СИСТЕМ „СТУДЕНЧИЦА" – КИЧЕВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство за про-
ектирање, финансирање, изградба, стопанисување и 
пренос на две мали хидроцентрали, на Регионалниот во-
доснабдителен систем „Студенчица“ – Кичево бр. 02-
1422/1-4/1 од 20.8.2015 година, донесена од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Сту-
денчица“ – Кичево, на седницата одржана на 20.8.2015 
година.

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

Бр. 42-8949/1 Заменик на претседателот
15 септември 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

4693.
Врз основа на член 15 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 
106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА НАБАВКА НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1
Министерството за правда да набави недвижна 

ствар-деловен простор за сместување на Јавното обви-
нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 
произлегуваат од содржината на незаконското следење 
на комуникациите, и тоа деловен простор во површина 
од 700 до 800 м2 со местоположба во општина Центар 
во градот Скопје.

Член 2
Набавката на недвижната ствар од член 1 на оваа од-

лука да се изврши со објавување на оглас за прибирање 
на понуди.

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

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

Бр. 42-9858/1 Заменик на претседателот
22 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________
4694.

Врз основа на член 6 став (3) од Законот за продаж-
ба на земјоделско земјиште во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 87/13, 
106/13, 137/13, 61/15 и 97/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1
Со оваа одлука се продава земјоделско земјиште во 

државна сопственост согласно Годишната програма за 
продажба на земјоделско земјиште во државна сопстве-
ност за 2015 година  со вкупна површина од 177ха 37ар 
53м2.

Член 2
Предмет на продажба преставува земјоделско зем-

јиште во државна сопственост определено како 53 бло-
ка со површини до 10 хектари, врз основа на постоечка-
та катастарска евиденција на Агенцијата на катастар на 
недвижности и тоа:
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4695.
Врз основа на член 9 став (1), член 12, член 16 и член 

25 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015 и 
154/2015 година), Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија постапувајќи по Барањето на ТТК 
Банка АД Скопје за давање одобрение за продажба на соп-
ствени акции по пат на јавна понуда поднесено на ден 
5.8.2015 година и дополнето на ден 14.9.2015 година, на 
седницата одржана на ден 18.9.2015 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 

СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ЈАВНА 
ПОНУДА

1. На ТТК Банка АД Скопје  се дава одобрение за 
продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда - 
25.960 обични акции со вкупна минимална продажна 
вредност од 14.174.160 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр.02-5551/1 од 
30.7.2015 година за продажба-оттуѓување на сопствени 
обични акции по пат на јавна понуда донесена на Соб-
ранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје одржа-
но на ден 30.7.2015 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоц-
на од три работни дена, по истекот на рокот за реализа-
ција на јавната понуда, да ги пријави за упис во депози-
тарот на хартии од вредност промените на сопственос-
та на акциите настанати како резултат на реализацијата 
на јавната понуда на сопствени акции.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни дена 
од регистрацијата на промените на сопственоста на акции-
те во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија да достави 
доказ дека е извршен упис на промените на сопственоста 
на акциите настанати како резултат на реализацијата на 
јавната понуда на сопствени акции.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП 1 Бр. 10-120 Комисија за хартии од вредност
18 септември 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

__________

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ

4696.
Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со член 

134 –ѓ  став (4) од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2002, 
79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014 и 
112/2014)  и член 4 од Правилникот за потребната докумен-
тација за добивање дозвола за вршење работи на застапува-
ње во осигурување („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 41/2011), одлучувајќи по барањето на  лицето 
Барије Мисини за добивање дозвола за вршење работи на 
застапување во осигурувањето на Друштвото за застапува-
ње во осигурување ИБО ИНШУРЕНС АД, Куманово, Сове-
тот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурува-
ње на седница одржана на ден 4.8.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ 

НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО
1. СЕ ИЗДАВА дозвола за вршење работи на заста-

пување во осигурувањето на Друштвото за застапува-
ње во осигурување ИБО ИНШУРЕНС АД, Куманово, 
со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 39/2-1, Куманово  
при што како основач се јавува лицето Барије Мисини 
со адреса на живеење во с. Ваксинце, Липково со 100% 
учество во акционерскиот капитал на друштвото.

2. Друштвото за застапување во осигурувањето од 
точка 1 на ова Решение ќе врши работи на застапување 
во осигурувањето како единствена дејност.

3. Друштвото за застапување во осигурувањето од точ-
ка 1 на ова Решение е должно да вработи најмалку еден зас-
тапник во осигурувањето со полно работно време кој врз ос-
нова на договор за вработување ќе биде одговорно лице во 
друштвото за застапување во делот на вршење на работи на 
застапување во осигурувањето, веднаш по уписот на друш-
твото во Централниот Регистар на Република Македонија, 
за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на 
осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на при-
јавување на работникот во Агенцијата за вработување на Ре-
публика Македонија.

4. Друштвото за застапување во осигурувањето од 
точка 1 на ова Решение е должно да склучи договор за 
осигурување од професионална одговорност со коj ќе 
ги осигура своите обврски кон сопствениците на поли-
си во случај на прекршување на одредбите од догово-
рот за застапување до еден осигурен износ, кој во од-
нос на поединечен случај не смее да биде помал од 
250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра)  и/или во 
врска со сите осигурени случаи во една година не смее 
да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади 
евра), веднаш по уписот на друштвото во Централниот 
Регистар на Република Македонија. веднаш по уписот 
во Централниот Регистар на Република Македонија,  за 
што е должно да ја  извести Агенцијата за супервизија 
на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од  де-
нот на склучување на договорот за осигурување.

5. Уписот во Централниот Регистар на Република 
Македонија, да се изврши по приложен доказ за уплате-
ни парични средства во износ од 15.000 ЕВРА (петнае-
сет илјади евра) во денарска противвредност на име на 
основачки капитал на друштвото за застапување во оси-
гурувањето, на сметка кај носител на платен промет во 
Република Македонија. 

6. Друштвото за застапување во осигурувањето од 
точка 1 на ова Решение е должно до Агенцијата за су-
первизија на осигурување да достави потпишана и  за-
верена копија од Статутот на друштвото за застапува-
ње во осигурувањето, Правилникот за организација и 
систематизација на работни места на друштвото за зас-
тапување во осигурувањето и останатите акти на друш-
твото за застапување во осигурувањето како и докумен-
тацијата врз основа на која може да се констатира дека 
друштвото за застапување во осигурувањето е кадров-
ски, технички и организационо оспособено за вршење 
на работите предвидени со Статутот на друштвото за 
застапување во осигурувањето (Договорот  за закуп на 
деловната просторија, Договорот за изработка на соф-
твер за работа и други договори) во рок од 5 работни 
дена од денот на усвојување на истите. 

7.  Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето.

8. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и истото ќе се запише во регистарот 
на Друштва за застапување во осигурување што го води 
Агенцијата за супервизија на осигурување. 

Решено во Скопје на 4.8.2015 година под бр. УП  19-1-375.
Претседател

на Совет на експерти,
д-р Климе Попоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
4697.
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