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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1635.
Врз основа на член 5 став (4) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните
простории на Република Македоија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 13/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
21.5.2013 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И
УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА (ХАРДВЕРОТ), ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА СОФТВЕРОТ ЗА
ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ, НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИСТИОТ И ВИСИНАТА
НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Член 1
Со оваа уредба се пропишуваат минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање, начинот на користење на истиот и
висината на надоместокот за користење на електронскиот систем за јавно наддавање.
Член 2
Софтверот за електронското јавно наддавање функционира како централна веб апликација, која се води во
Министерството за транспорт и врски треба да ги исполнува следните минимални технички стандарди и услови и да има:
- Најмалку два сервери со минимални карактеристики,
- Четири јадрен процесор со 2 GHz брзина на јадро,
- Четири GB RAM меморија,
- Два хард диск од по 120 GB (2x 120GB) поврзани
во RAID технологија,
- Мрежен контролер,
- Оптички уред CD/DVD RW,
- Графичка карта со VGA излез,
- Влезни излезни единици: тастатура, маус, монитор,
- Еден уред за непрекинато напојување со електрична енергија USB ( Unlimited Power Supply) 750 Watt,
- Мрежен уред за поврзување на целиот систем,
- Оперативен систем кој обезбедува паботна платформа за функционрање на софтверот за електронско
јавно наддавање,
- Централизирано безбедносно решение со антивирус кое обезбедува сигурност на целиот систем од
упад, вируси и ја гарантира сигурноста на целиот систем,
- Интернет апликациски сервер кој ги обезбедува
сите функции во позадина, а кои се потребни да функционира софтверот за електронско јавно наддавање,
- База на податоци за нормално функционирање
софтверот за електронско јавно надавање каде што ќе
се складираат податоците и ќе се чуваат безбедни,
- Beckup решение за базите на податоци,
- Дополнителен надворешен уред за чување на базите со податоци и
- Изнајмена симетрична интернет линија со загарантирана брзина од 2Mbit/s брзина на симнување
(download) и 2Mbit/s upload и загарантирана достапност
до интернет од 99,99% од времето.
Член 3
Користењето на Софтверот за електронското јавно
надавање се врши со поднесување на барање од страна
на субјектите од член 2 на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните просто-
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рии на Република Македонија до Министерството за
транспорт и врски, доказ за регистрација на субјектот и
потврда за уплатен надоместок за користење на електронскиот систем за јавно наддавање.
Министерството за транспорт и врски наjдоцна во
рок од два работни дена од приемот на барањето и доказите од став 1 на овој член, на подносителот на барањето му доставува корисничко име и лозинка за пристап до Софтверот за електронското јавно наддавање и
Упатство за користењe.
Член 4
За користењето на електронскиот систем за јавно
наддавање, корисникот плаќа надоместокот во висина
од 20.000 денари за едногодишен пристап до Софтверот за електронското јавно надавање, кој се уплаќа во
Буџетот на Република Македонија.
Член 5
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-3050/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1636.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 21.5.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ
НА ПРОИЗВОДНОТО УСЛУЖНО ТРГОВСКО
ДРУШТВО НА ГОЛЕМО И МАЛО К-КОМЕРЦ КАМЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. ИЗВОР ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БЕЛУТРАЦИ“ С. КРИВА КРУША,
ОПШТИНА ЧАШКА
1. На Производното услужно трговско друштво на
големо и мало К-КОМЕРЦ Каме ДООЕЛ увоз-извоз с.
Извор Велес се доделува концесија за експлоатација на
минерална суровина – кварц на локалитетот “Белутраци“ с. Крива Круша, општина Чашка, 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 табелите и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата Y
7552000
7553600
7553800
7552200

Координата
4607600
4608400
4608000
4607000

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,980000km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални суровини.
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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 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. 41 -331/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

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 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. 41 - 332/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1637.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

1638.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ
НА ДРУШТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БЛАТОН ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТЕОВО“ С. ТЕОВО,
ОПШТИНА ЧАШКА

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА И ГРАДЕЖНИШТВО БАУ-ИНВЕСТ
ЗОКИ АТАНАСОВ И ДР. ЈТД ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАРА ТАРЛА“ С. ШАШАВАРЛИЈА,
ОПШТИНА КАРБИНЦИ

1. На Друштвото за земјоделство, трговија и услуги
БЛАТОН ДООЕЛ увоз-извоз Велес се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц
на локалитетот „Теово“ с.Теово, општина Чашка, 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
табелите, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата Y
7547633
7547816
7547700
7547722
7547607
7547596

Координата X
4600687
4600767
4600400
4600175
4600389
4600467

Координата Y
7547780
7547860
7547920
7547982
7547823

Координата X
4600360
4600600
4600360
4600260
4599927

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,121274km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални суровини.

1. На Друштвото за производство, трговија и градежништво БАУ-ИНВЕСТ Зоки Атанасов и др. ЈТД
Виница се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Кара
Тарла“ с.Шашаварлија, општина Карбинци, 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 табелите,
и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9

Координата Y
7609150
7609857
7609914
7609875
7610051
7610033
7610087
7610125
7609150

Координата X
4623000
4623266
4623196
4623146
4623023
4623206
4623252
4622750
4622400

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,540119km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални 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.
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6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука 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. 41-333/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1639.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –
ТЕРМОМИНЕРАЛНА И ТЕРМАЛНА ВОДА НА
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ АКВА Д.Н.Д ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С.НИКУЉАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РУДО ПОЛЕ“ С.СТРНОВЕЦ, ОПШТИНА
СТАРО НАГОРИЧАНЕ
1. На Друштвото за производство трговија и услуги АКВА Д.Н.Д ДОО увоз-извоз с.Никуљане Старо Нагоричане се доделува концесија за експлоатација на
минерална суровина – термоминерална и термална вода на локалитетот “Рудо Поле“ с.Стрновец, општина
Старо Нагоричане, 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 табелaта, и тоа:
Точка
Ò-1
Ò-2
Ò-3
Ò-4
Ò-5
Ò-6
Ò-7
Ò-8
Ò-9
Ò-10
Ò-11
Ò-12
Ò-13
Ò-14
Ò-15
Ò-16
Ò-17
Ò-18
Ò-19

Координата Y
7571812
7571854
7571873
7571950
7571991
7571990
7572003
7572027
7572030
7572003
7572015
7571984
7571978
7571978
7571884
7571848
7571797
7571822
7571818

Координата X
4668788
4668797
4668753
4668718
4668706
4668411
4668411
4668424
4668419
4668405
4668313
4668316
4668292
4668199
4668343
4668514
4668611
4668730
4668767

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,071031 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални 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 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. 41 - 382/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1640.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.5.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО, УСЛУЖНО ПРОИЗВОДНО ДРУШТВО АНАДА-КОМ УВОЗ-ИЗВОЗ
СТРУГА ДООЕЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КРАСТА“
С. ЛАБУНИШТА, ОПШТИНА СТРУГА
1. На Трговското, услужно производно друштво
АНАДА-КОМ увоз-извоз Струга ДООЕЛ се доделува
концесија за експлоатација на минерална суровина –
варовник на локалитетот “Краста“ с.Лабуништа, општина Струга, 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 табелите и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата Y
7467507
7468065
7467792
7467740
7467405

Координата X
4570469
4570100
4570054
4570113
4570144

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,121604km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални 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 Договорот за концесија.
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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. 41 - 385/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1641.
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12 и 25/13), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 16.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ПОДНЕСЕНА ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЦОННЕЦТ-АЛЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
варовник на локалитетот „Точилиште“ општина Сопиште, поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги ЦОННЕЦТ-АЛЛ ДООЕЛ Скопје со број 243450/1 од 14.4.2010, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање - Управата за
животна средина за предметниот локалитет е доставено негативно мислење со бр.11-7865/2 од 8.10.2012 година со образложение дека наведениот локалитет „Точилиште“ претставува карстно подрачје со регистрирани големи количества подземни води и при евентуална
идна експлоатација на минералната суровина на овој
локалитет би предизвикало загадување на подземните
води на тој регион.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-546/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1642.
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните суровини (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
ПОДНЕСЕНО ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ ТЕХНО
ПАВЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за вршење на детални геолошки
истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Шотева нива“ општина Петровец, поднесена од Друштвото за производство, трговија, транспорт
и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје со број 241746/1 од 19.05.2011 година, бидејќи од Министерство-

то за животна средина и просторно планирање - Управата за животна средина е добиено негативно мислење
со образложение дека наведениот локалитет е дел од
заштитеното подрачје- Катлановски предел прогласен
за споменик на природата, исто така од Министерството за животна средина и просторно планирање-сектор
води е добиено негативно мислење со образложение за
негативно влијание врз речното корито на река Пчиња
и врз режимот на површинските и подземни води.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 705/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1643.
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр.136/12 и 25/13), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 16. 05.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – хром и други метали на
локалитетот “М. Кула - Чашка“ с.Кучково - Грачани
општина Ѓорче Петров, поднесена од Друштвото за трговија, производство, истражување и услуги АЛБ ЈУНАЈТЕД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со број 248150/1 од 21.08.2009 година се одбива, со оглед дека е
добиено негативни мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање - Управата за
животна средина, заради тоа што локалитетот навлегува во втората заштитна зона на изворот Рашче и од
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – сектор за шумарство и ловство заради подигнати борови култури на тој локалитет стари од 25
до 30 години.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 708/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1644.
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр.136/12 и 25/13), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ПОДНЕСЕНО ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ“
УВОЗ - ИЗВОЗ ДОО ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за вршење на детални геолошки
истражувања на минерална суровина – мермер на лока-
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литетот “Козјак“ с.Крстец општина Прилеп, поднесена
од Друштвото за производство, трговија и услуги
“МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ“ увоз-извоз ДОО Прилеп со
број 24-9521/1 од 23.12.2010 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање - Управата за животна средина за предметниот локалитет е доставено негативно мислење со бр.11-3457/2
од 9.11.2011 година со образложение дека на наведениот локалитет “Козјак“ изведувањето на деталните геолошки истражувања ќе има негативно влијание врз режимот на подземни води и заради тоа што овој локалитет е дел од подрачјето опфатено со Националната
Емералд мрежа на подрачја од интерес за зачувување
на ЕУ.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 709/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1645.
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ДРУШТВОТО МИКЕЛИ ЕФРАИМ ДООЕЛ ЕКСПОРТИМПОРТ С. ПОРОЈ ТЕТОВО
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за вршење на детални геолошки
истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “с. Ласкарце“ општина Сарај, поднесена од
Друштвото МИКЕЛИ Ефраим ДООЕЛ експорт-импорт
с. Порој Тетово со број 24-5481/1 од 17.06.2011 година,
бидејќи од Министерството за животна средина и
просторно планирање - Управата за животна средина –
Сектор води е добиено негативно мислење бр. 115959/2 од 13.07.2011 година заради негативно влијание
врз режимот на подземните води и негативно мислење
бр. 08-525/2 од 6.04.2012 година од општина Сарај заради ненадмирување на долговите на претходните и сегашните концесионери кои работеле на територија на
општина Сарај.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 711/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1646.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/2012 и 25/2013) 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 16.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини се доделува во фунција на вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини
на локалитетот 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 моментот дека се работи за истражување на минерални суровини, е потребно да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
вршење на детални геолошки истражувања е создавање
на услови за рамномерно истражување на минералните
суровини и создавање услови за нивна експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следниот
локалитет:
- „Голем Брег“ општина Чучер Сандево за минерална суровина – варовник
Концесијата за детални геолошки истражувања од
став 1 од овој член се доделува поодделно.
Концесијата за детални геолошки истражувања ќе
се додели на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе
биде спроведена во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесија за детални геолошки истражувања, 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, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија ја одобрува тендерската документација.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини, 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 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. 41-712/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 77

1647.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/2012 и 25/2013) 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 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини се доделува во фунција на вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини
на локалитетот 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 моментот дека се работи за истражување на минерални суровини, е потребно да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
вршење на детални геолошки истражувања е создавање
на услови за рамномерно истражување на минералните
суровини и создавање услови за нивна експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следниот
локалитет:
- „Мирковци“ општина Чучер Сандево за минерална суровина – варовник.
Концесијата за детални геолошки истражувања од
став 1 од овој член се доделува поодделно.
Концесијата за детални геолошки истражувања ќе
се додели на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе
биде спроведена во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесија за детални геолошки истражувања, 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, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија ја одобрува тендерската документација.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини, 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 тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
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Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41 - 713/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1648.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.5.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО МАЛИ ЛОШИЊ
ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С. ПИРОК БОГОВИЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАРАТАЖ“ С. ГОРНА
БАЊИЦА, ОПШТИНА ГОСТИВАР
1. На Друштвото за производство и трговија на големо и мало МАЛИ ЛОШИЊ ДООЕЛ експорт-импорт
с.Пирок Боговиње се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот
“Каратаж“ с.Горна Бањица, 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
табелата, и тоа:
Точка
Ò-1
Ò-2
Ò-3
Ò-4
Ò-5
Ò-6
Ò-7

Координата
Y
7.491.050,00
7.491.160,00
7.490.950,00
7.490.867,00
7.490.700,00
7.490.839,00
7.491.002,00

Координата
X
4.624.980,00
4.624.820,00
4.624.800,00
4.624.700,00
4.624.900,00
4.625.024,00
4.625.116,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,091482 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални 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 Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
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8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 716/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
____________

1649.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 16.05.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА–ПОДЗЕМНА ВОДА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ ГРОЗД СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БАЛАБАНИЦА“, ОПШТИНА СТРУМИЦА
1. На Акционерското друштво за производство и
промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци ГРОЗД
Струмица се доделува концесија за експлоатација на
минерална суровина – минерална – подземна вода на
локалитетот “Балабаница“, општина 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
табелата, и тоа:
Точка
Ò-1
Ò-2
Ò-3
Ò-4
Ò-5
Ò-6
Ò-7
Ò-8
Ò-9
Ò-10
Ò-11

Координата Y
7637401
7637488
7637406
7637402
7637367
7637318
7637284
7637278
7637242
7637269
7637263

Координата X
4590766
4590634
4590584
4590590
4590566
4590642
4590622
4590632
4590665
4590679
4590690

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,024693km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални 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 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. 41 - 723/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
____________

1650.
Врз основа на член 58, став 1, од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05,
150/07, 35/11 и 166/12) и член 36 став 3 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ-МОТОРНИ
ВОЗИЛА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се врши продажба на движни ствари
- моторни возила, сопственост на Република Македонија, што ги користела Владата на Република Македонија - Служба за општи и заеднички работи и други органи на државната управа и тоа:
1. Марка BMW, тип 730 I, регистарска ознака SK671-SB, број на шасија WBAGA81070DA24412, број на
мотор 306GA-40230266, година на производство 1992,
сила на мотор 138, работна зафатнина 2896, вон употреба.
Почетна цена: 72.000,00 ден.
2. Mарка MERCEDES, тип 350 SD, со регистарска
ознака
SK-670-SA,
број
на
шасија
WDB1401341A208105, број на мотор 60397112011568,
година на производство 1994, сила на мотор 110, работна зафатнина 3499, вон употреба.
Почетна цена: 90.000,00 ден.
3. Марка AUDI, тип A-6 QUATRO, со регистарска
ознака
SK-426-KS,
број
на
шасија
WAUZZZ4AZTN002297, број на мотор ABC147484, година на производство 1995, сила на мотор 110, работна
зафатнина 2598, вон употреба.
Почетна цена: 72.000,00 ден.
4. Марка LAND ROVER, тип XT, со регистарска ознака
SK-542-IO,
број
на
шасија
SALLTGM9BXA900981, број на мотор 10P08254A, година на производство 1999 година, сила на мотор 83,
работна зафатнина 2945, вон употреба.
Почетна цена: 144.000,00 ден.
5. Марка FORD, тип ESKORT 1,8 TD CLASSIK, со
регистарска ознака SK -285-SS, број на шасија
WFONXXBBANWA88949, број на мотор WA88949, година на производство 1999 година, сила на мотор 66,
работна зафатнина 1753, вон употреба.
Почетна цена: 43.800,00 ден.
6. Марка FIAT, тип CROMA, со регистарска ознака
SK-413-PD, број на шасија ZFA15400000284902, број
на мотор 834B146/1067278, година на производство
1990, сила на мотор 85, работна зафатнина 1995, вон
употреба.
Почетна цена: 18.000,00 ден.
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7. Марка VOLKSWAGEN, тип PASSAT, со регистарска ознака SK-415-PD, број на шасија
WVWZZZ31ZME219079, број на мотор AAH012758,
година на производство 1991, сила на мотор 55, работна зафатнина 1781, вон употреба.
Почетна цена: 28.800,00 ден.

18. Марка FIAT, тип TIPO 1.6 IE, со регистарска ознака SK-325-JS, број на шасија ZFA16000002071340,
број на мотор 149C2.046/1622893, година на производство 1988, сила на мотор 66, работна зафатнина
1588, вон употреба.
Почетна цена: 21.600,00 ден.

8. Марка FORD, тип ORION 1.6, со регистарска ознака SK-284-SS, број на шасија FOFXXGCAFMS55727,
број на мотор MS55727, година на производство 1991,
сила на мотор 77, работна зафатнина 1596, вон употреба.
Почетна цена: 25.200,00 ден.
9. Марка AUDI, тип A-6 2,0 B, со регистарска ознака
SK-843-KM,
број
на
шасија
WAUZZZ4AZSN053832, број на мотор ACE022448,
година на производство 1995, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984, вон употреба.
Почетна цена: 36.600,00 ден.

19. Марка AUDI, тип 4,2 AT со регистарска ознака
SK-884-HB, број на шасија WAUZZZ4DZSN003390,
број на мотор ABZ005222, година на производство
1995, сила на мотор 220, работна зафатнина 4178, вон
употреба.
Почетна цена: 72.000,00 ден.

10. Марка DAEWOO, тип ESPERO CD, со регистарска ознака SK-602-NT, број на шасија
KLAJF19W1TB117450, број на мотор C2OLEZ5178774,
година на производство 1996, сила на мотор 77, работна зафатнина 1998, вон употреба.
Почетна цена: 28.800,00 ден.
11. Марка VOLKSWAGEN, тип PASSAT
CARAVAN 1.8, со регистарска ознака 01А/06 број на
шасија WVWZZZ31ZKE033224, број на мотор
PF032330, година на производство 1989, сила на мотор
79, работна зафатнина 1781, вон употреба.
Почетна цена: 18.000,00 ден.
12. Марка BMW, тип 525, со регистарска ознака
3А/07 број на шасија WBAHA91030BL37461, број на
мотор 309067568/256T.1, година на производство 1992,
сила на мотор 105, работна зафатнина 2495, вон употреба.
Почетна цена :32.400,00 ден.
13. Марка FORD, тип ESKORT CLASSIC, со регистарска ознака SK-720-IV, број
на шасија
WFONXXBBANXC16498, број на мотор XC16498, година на производство 1999, сила на мотор 66, работна
зафатнина 1753, вон употреба.
Почетна цена: 18.000,00 ден.
14. Марка OPEL, тип VECTRA 2.0, со регистарска
ознака 375/05, број на шасија WOL000089M1089425,
број на мотор G20NE25372490, година на производство
1991, сила на мотор 85, работна зафатнина 1998, вон
употреба.
Почетна цена: 14.400,00 ден.
15. Марка AUDI, тип 100 D, со регистарска ознака
SK-576-NN, број на шасија WAU3ZZZ44ZHN062854,
број на мотор DE030892, година на производство 1986,
сила на мотор 64, работна зафатнина 1962, вон употреба.
Почетна цена: 10.800,00 ден.
16. Марка MERCEDES, тип 300, со регистарска ознака SK-358-KK, број на шасија WDB1260251A354352,
број на мотор 10398112036189, година на производство
1988, сила на мотор 132, работна зафатнина 2962, вон
употреба.
Почетна цена: 43.800,00 ден.
17. Марка AUDI, тип A-6 2,0 со регистарска ознака
SK-028-AA, број на шасија WAUZZZ4AZSN040027,
број на мотор ACE021765, година на производство
1994, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984, вон
употреба.
Почетна цена: 72.000,00 ден.

20. Марка FORD, тип FIESTA 1.1, со регистарска
ознака 142A/06, број на шасија WFOBXXGAFBLT82008, број на мотор LT82008, година на производство 1990, сила на мотор 37, работна зафатнина
1097, вон употреба.
Почетна цена: 18.000,00 ден.
21. Марка OPEL, тип Astra 1.4 I, со регистарска ознака SK-067-PJ, број на шасија WOL000051R2745798,
број на мотор C14SE-02AR7499, година на производство 1994, сила на мотор 60, работна зафатнина 1387,
вон употреба.
Почетна цена: 43.800,00 ден.
22. Марка OPEL, тип Astra 1.4, со регистарска ознака SK-712-PE, број на шасија WOL000051T2667920,
број на мотор C14SE-02DM2314, година на производство 1996, сила на мотор 60, работна зафатнина 1388,
вон употреба.
Почетна цена: 48.000,00 ден.
23. Марка SKODA, тип FELICIA, со регистарска ознака SK-146-LD, број на шасија TMBEHH61317358422,
број на мотор AEF368547, година на производство
2001, сила на мотор 47, работна зафатнина 1896, хаварисано.
Почетна цена: 28.800,00 ден.
24. Марка SKODA, тип FELICIA LX 1.9D, со регистарска ознака SK-370-MO, број на шасија
TMBEHH613XOP146377, број на мотор AEF279093,
година на производство 1999, сила на мотор 47, работна зафатнина 1896, хаварисано.
Почетна цена: 25.200,00 ден.
25. Марка SKODA, тип FELICIA 1.9, со регистарска
ознака SK-371-MO, број на шасија TMBEH-H613X0140804, број на мотор AEF277742, година на
производство 1999, сила на мотор 47, работна зафатнина 1896, хаварисано.
Почетна цена: 25.200,00 ден.
26. Марка ROVER, тип 214 i 5DR, со регистарска
ознака SK-832-MS, број на шасија SARRFHWPMXD435583, број на мотор 14K2FL29225842, година
на производство 1999, сила на мотор 55, работна зафатнина 1396, вон употреба.
Почетна цена: 36.600,00 ден.
27. Марка ALFA ROMEO, тип 164, со регистарска
ознака
SK-828-PC,
број
на
шасија
ZAR16400006295850, број на мотор AR64102011562,
година на производство 1993, сила на мотор 148, работна зафатнина 1996, хаварисано.
Почетна цена:28.800,00 ден.
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28. Марка ROVER, тип 214 i 8V 5DR, со регистарска ознака SK-837-MS, број на шасија SARRFHWPMXD435823, број на мотор 14K2FL29239040 година на производство 1999, сила на мотор 55, работна зафатнина 1396, хаварисано.
Почетна цена: 36.600,00 ден.
29. Марка ZASTAVA, тип YUGO KORAL 45, со регистарска ознака OH-937-BK, број на шасија 199406,
број на мотор 171481 година на производство 1987, сила на мотор 33, работна зафатнина 903, вон употреба.
Почетна цена: 7.200,00 ден.
30. Марка ZASTAVA, тип YUGO KORAL 55, со регистарска ознака OH-268-BP, број на шасија 00773207,
број на мотор 01469959 година на производство 1991,
сила на мотор 40, работна зафатнина 1116, вон употреба.
Почетна цена: 9.000,00 ден.
31. Марка ZASTAVA, тип YUGO KORAL 55, со регистарска ознака SK-476-TL, број на шасија 784923, број
на мотор 1479917 година на производство 1991, сила на
мотор 40, работна зафатнина 1116. вон употреба.
Почетна цена: 14.400,00, ден.
32. Марка FIAT, тип TIPO, со регистарска ознака
SK-778-LZ, број на шасија ZFA16000004105602, број
на мотор 1637742, година на производство 1989, сила
на мотор 55, работна зафатнина 1500, вон употреба.
Почетна цена: 32.400,00 ден.
33. Марка FORD, тип ESCORD CLASSIC FL, со регистарска ознака SK-097-PH, број на шасија
WFONXXBBANWA89274, број на мотор WA89274, година на производство 1999, сила на мотор 66, работна
зафатнина 1753, вон употреба.
Почетна цена: 43.800,00 ден.
34. Марка FORD, тип JAS FIESTA, со регистарска
ознака
SK-257-LJ,
број
на
шасија
WFOAXXGAJA1J09005, број на мотор Y4J/1J09005,
година на производство 2001, сила на мотор 44, работна зафатнина 1299, вон употреба.
Почетна цена: 18.000,00 ден.
35. Марка JIP LAND ROVER, со регистарска ознака
SК-543-IR, број на шасија SALLTGM98HA204160,
број на мотор 10P07895A, година на производство
1999, сила на мотор 83, работна зафатнина 2495, вон
употреба.
Почетна цена: 108.000,00 ден
Член 2
Продажбата на возилата од член 1 од оваа одлука
да се изврши по пат на непосредна спогодба.
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
Македонија.
Член 3
Средствата добиени од продажбата на возилата од
член 1 на оваа одлука да се уплатат на сметка нa Буџетот на Република Македонија.
Член 4
Продажбата да се изврши за сeкое возило поединечно, согласно одредбите од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи.

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, корисник на движната ствар.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41-821/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1651.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ЖЕЛЕЗО НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БРЖДАНИ“, ОПШТИНА ДРУГОВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–железо
на локалитетот “Брждани“, општина Другово на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за
доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1
од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – железо
на локалитетот “Брждани“, општина Другово, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6
7

Координата
Y
7485250
7486152
7490650
7493350
7493570
7488000
7487000

Координата
X
4591690
45928420
4590500
4590500
4587000
4587000
4590000
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5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 27.366340 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 928.500,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 841/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1652.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–КАЈАНИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“КАШКА“ С. КИШИНО, ОПШТИНА ЛОЗОВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина– кајанит на локалитетот “Кашка“ с. Кишино, општина Лозово на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на
постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од
25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кајанит
на локалитетот “Кашка“ с. Кишино, општина Лозово

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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3

Координата Y
7576000
7577000
7577000

Координата X
4619200
4619200
4619500

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.150000 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 123.862,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 842/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1653.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“С. ЛАКАВИЦА“ , ОПШТИНА ШТИП
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина– металични минерални суровини на локалитетот “с.Лакавица“, општина Штип на Друштвото за трговија и услуги
МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
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2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на локалитетот “с.Лакавица“,
општина Штип 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 табелата, и тоа:
Точка
Координата Y
Координата X
1
7609975
4606014
2
7606000
4606000
3
7606000
4609000
4
7609975
4609000
5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 11.897175 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 619.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 843/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1654.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ДИЈАБАЗ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СТАРА КОРИЈА“, ОПШТИНА ЛИПКОВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина– дијабаз на локалитетот “Стара Корија“, општина Липково

на Друштвото за градежништво трговија и услуги
АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од
16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за градежништво трговија и услуги
АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово достави понуда со број 24-628/20 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво трговија и услуги АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ги исполни условите
содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за градежништво трговија и услуги АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово се
доделува концесија за детални геолошки истражувања
на минерална суровина дијабаз на локалитетот “Стара
Корија“, општина Липково 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
табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5

Координата
Y
7550942
7550314
7549969
7549594
7551008

Координата
X
4670125
4670143
4669773
4670389
4670632

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0,596829 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 650.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 844/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 18 - Бр. 77

27 мај 2013

1655.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13 ) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
14.05.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– КВАРЦ НА ПРОИЗВОДНОТО УСЛУЖНО ТРГОВСКО ДРУШТВО НА ГОЛЕМО И МАЛО
К-КОМЕРЦ КАМЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.ИЗВОР, ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РАМНА НИВА
“С. БОГОМИЛА, ОПШТИНА ЧАШКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина– кварц
на локалитетот “Рамна Нива“ с.Богомила, општина
Чашка на Производното услужно трговско друштво на
големо и мало К-КОМЕРЦ Каме ДООЕЛ увоз-извоз
с.Извор, Велес, согласно Одлуката за започнување на
постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од
25.12.2012 година.
2. Производното услужно трговско друштво на големо и мало К-КОМЕРЦ Каме ДООЕЛ увоз-извоз с.Извор, Велес достави понуда со број 24-628/20 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Производното услужно трговско друштво на големо и мало ККОМЕРЦ Каме ДООЕЛ увоз-извоз с.Извор, Велес ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Производното услужно трговско друштво на
големо и мало К-КОМЕРЦ Каме ДООЕЛ увоз-извоз
с.Извор, Велес се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина- кварц на
локалитетот “Рамна Нива“ с.Богомила, општина Чашка
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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7541262
7541438
7541600
7541371

Координата X
4606573
4606691
4606451
4606263

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0,075991 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 81.500,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 845/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1656.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГЕОЛОШКИ И ХИДРОГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА, ИЗВЕДБА НА ЕКСПЛОТАЦИОНИ БУНАРИ,
ГЕОЛОШКИ КОНСАЛТИНГ ХИДРОИЖЕНЕРИНГ
ДООЕЛ БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ,,ИЗВОР“,
ОПШТИНА ДРУГОВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина– варовник на локалитетот ,,Извор“ , општина Другово на
Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба на експлотациони бунари, геолошки консалтинг ХИДРОИЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување
на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од
16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба на експлотациони бунари, геолошки
консалтинг ХИДРОИЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола достави понуда со број 24-628/20 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба
на експлотациони бунари, геолошки консалтинг ХИДРОИЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола ги исполни условите
содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба на експлотациони бунари, геолошки консалтинг ХИДРОИЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола
се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина- варовник на локалитетот
,,Извор“ , општина Другово 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
табелата, и тоа:

27 мај 2013

Точка
1
2
3
4

Бр. 77 - Стр. 19

Координата Y
7482960
7482340
7483100
7483500

Координата X
4593100
4593700
4594260
4593420

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0,692400 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 305.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 847/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1657.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–
МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ ,,РУДАРЕ“, ОПШТИНА КРАТОВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот ,,Рударе“,
општина Кратово на Друштвото за трговија и услуги
ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ
Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.417825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување
на Одлуката за започнување на постапка за доделување
на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр. 41-9282/1 од
25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје достави
понуда со број 24-628/23 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ
ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација
и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина –металични минерални суровини
на локалитетот ,,Рударе“, општина Кратово, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6

Координата Y
7586000
7588250
7588250
7590000
7590000
7586000

Координата X
4663500
4663500
4661000
4661000
4665000
4665000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 10.375000 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 216.650,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 848/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1658.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

Стр. 20 - Бр. 77

27 мај 2013

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - КВАРЦ НА KALTUN MADENCILIK
SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET
ANONIM SIRKETTI ТУРЦИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.ВЕПРЧАНИ“, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина– кварц
на локалитетот „с.Вепрчани“, општина Прилеп на
кварц на KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE
VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI Турција на локалитетот „с.Вепрчани“, општина Прилеп,
согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од
16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE
AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI Турција
на локалитетот „с.Вепрчани“, општина Прилеп достави
понуда со број 24-628/3 од 21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, KALTUN
MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT
TIKARET ANONIM SIRKETTI Турција на локалитетот „с.Вепрчани“, општина Прилеп ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE
VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI Турција на локалитетот „с.Вепрчани“, општина Прилеп се
доделува концесија за детални геолошки истражувања
на минерална суровина- варовник на локалитетот „Извор“, општина Другово 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
табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7562250
7562250
7563000
7563000

Координата X
4571250
4571630
4570750
4570410

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0,270000 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 плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира
трговско друштво во Република Македонија во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на
Друштво со ограничена одговорност – ДОО или Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
ДООЕЛ или Акционерско друштво – АД.
9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 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 однос 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 Република Македонија”.
Бр. 41-849/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1659.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.КРУШЕВИЦА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот „с.Крушевица“, општина Прилеп на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката
за започнување на постапка за доделување на концесии
за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот “с.Крушевица“, општина Прилеп , 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
табелата и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7553000
7553000
7558000
7558000

Координата X
4562000
4566000
4566000
4562000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 20.000000 km2.
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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 175.177,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 850/1
Заменик на претседателот
14 мај 2013 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
1660.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
НА МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, БУГАРИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САСА“, ОПШТИНА МАКЕДОНСКА
КАМЕНИЦА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот „Саса“, општина Македонска Каменица на МИВ КНСТРАКШАН
ЕАД, Бугарија, согласно Одлуката за започнување на
постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
бр. 41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини бр. 41-9282/1 од
25.12.2012 година.
2. МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија достави
понуда со број 24-628/15 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија ги исполни условите
содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија се доделува концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина –металични минерални суровини
на локалитетот “Саса“, општина Македонска Каменица, 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 табелата и тоа:

Бр. 77 - Стр. 21

Точка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Координата Y
7626946
7625755
7625137
7624200
7625491
7626480
7626875
7627979
7628467
7628699
7629105
7629303
7629686
7629744
7630127

Координата X
4663680
4665818
4666862
4668004
4668708
4667718
4667254
4666824
4666789
4666313
4666034
4665721
4665523
4665059
4664722

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 12.580754 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 9.225.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира
трговско друштво во Република Македонија во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на
Друштво со ограничена одговорност – ДОО или Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
ДООЕЛ или Акционерско друштво – АД.
9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 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 однос 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 Република Македонија”.
Бр. 41 - 852/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1661.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

Стр. 22 - Бр. 77
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.ДУЊЕ“, ОПШТИНА ПРИЛЕП

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на локалитетот “с.Дуње“,
општина Прилеп на Друштвото за трговија и услуги
МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот “с.Дуње“, општина Прилеп , 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 табелата, и тоа:

1662.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

Точка
1
2
3
4

Координата Y
7557000
7560000
7560000
7557000

Координата X
4575000
4575000
4573000
4573000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 6.000000 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 170.225,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

Бр. 41-853/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ГРАНИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ХИБ
ТРАНС КОМ ДООЕЛ С. ЉУБИН, СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ ,,БИЛБИЛ КАМЕН“, ОПШТИНА
БИТОЛА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–гранит
на локалитетот ,,Билбил Камен“, општина Битола на
Друштвото за градежништво, транспорт и трговија
ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ с. Љубин, Скопје, согласно
Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ с. Љубин, Скопје достави понуда со број 24-628/18 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС
КОМ ДООЕЛ с. Љубин, Скопје ги исполни условите
содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ с. Љубин, Скопје се
доделува концесија за детални геолошки истражувања
на минерална суровина – гранит на локалитетот ,,Билбил Камен“, општина Битола, 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
табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7526200
7526420
7526375
7525843

Координата X
4544000
4544440
4544489
4544183

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.118589 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.
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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 плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 854/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1663.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ
СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КОЊСКА РЕКА“ –
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот „Коњска
Река“– општина Гевгелија на Друштвото за трговија и
услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ
ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на
постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од
25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје достави
понуда со број 24-628/23 од 21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ
ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и
достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина –металични минерални суровини

на локалитетот „Коњска Река“– општина Гевгелија, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата
Y
7622000
7620000
7618000
7622000

Координата
X
4554000
4554000
4557000
4557000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 9.0 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 433.300,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-855/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1664.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ, ПРОМЕТ И УСЛУГИ
ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ ИЗВОЗ-УВОЗ С. ГРАД ДЕЛЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПРИСОЕ“, ОПШТИНА
ДЕЛЧЕВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина–варовник на локалитетот “Присое“, општина Делчево на
Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с.Град Делчево,
согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од
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16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за производство, транспорт, промет и
услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с.Град Делчево достави понуда со број 24-628/4 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРОБЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с.Град Делчево ги исполни
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с.Град
Делчево се доделува концесија за детални геолошки
истражувања на минерална суровина –варовник на локалитетот “Присое“, општина Делчево, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6

Координата
Y
7653076
7653324
7653131
7653130
7653077
7652955

Координата
X
4647972
4648038
4647277
4647059
4647077
4647178

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.172591 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 плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 856/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1665.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГАМА
ГРАДБА ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
,,КРСТ-ОСИНЧАНИ“, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–варовник на локалитетот ,,Крст-Осинчани“, општина Студеничани на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за градежништво, трговија и услуги
ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје достави понуда со
број 24-628/19 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГАМА ГРАДБА
ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина –варовник на локалитетот “Крст-Осинчани“,
општина Студеничани, 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
табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5

Координата Y
7531118
7531230
7531086
7530972
7530971

Координата X
4639962
4639910
4639610
4639638
4639720

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.047204 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 1.851.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
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10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 857/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1666.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ГАБРО НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО ИЛИНДЕН АД СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ,,СТРИЖАК“ С. ЛАБУНИШТЕ, ОПШТИНА
СТРУГА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–габро
на локалитетот ,,Стрижак“ с. Лабуниште, општина
Струга на Друштвото за градежништво, производство,
трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од
16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга достави
понуда со број 24-628/8 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга ги исполни условите
содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за градежништво, производство,
трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга се доделува концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина – габро на локалитетот ,,Стрижак“
с. Лабуниште, општина Струга, 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
табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7462550
7462900
7462900
7462550

Координата X
4571600
4571600
4572100
4572100

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.175000 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 120.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 858/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1667.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ГРАНИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ДРМАНКА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–гранит
на локалитетот “Дрманка“, општина Прилеп на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за
доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1
од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – гранит
на локалитетот “Дрманка“, општина Прилеп, со пов-
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ршина 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:
Точка
1
2
3
4
5

Координата
Y
7558425
7558600
7560000
7559941
7558425

Координата
X
4564600
4565000
4564000
4563164
4564175

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 1.365700 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 371.400,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 859/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1668.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ЖЕЛЕЗО НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ “ТУРЈЕ“, ОПШТИНА ДРУГОВО
И ОПШТИНА ДЕБАРЦА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–железо
на локалитетот “Турје“, општина Другово и општина
Дебарца на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за

доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1
од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – железо
на локалитетот “Турје“, општина Другово и општина
Дебарца, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6
7

Координата
Y
7488000
7493570
7493570
7496000
7493000
7491200
7489000

Координата
X
4586900
4586900
4586000
4584000
4581300
4581150
4583740

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 29.729000 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 247.600,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 860/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
____________

1669.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.ШТАВИЦА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот “с.Штавица“, општина Прилеп на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за
започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот “с.Штавица“,
општина Прилеп, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7548000
7548000
7551000
7551000

Координата X
4571000
4569000
4569000
4571000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 6.000000 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 188.795,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-861/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1670.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ШКРИЛЕЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ, ЗАНАЕТЧИСТВО И ТРГОВИЈА НА
ГОЛЕМО И МАЛО УВОЗ - ИЗВОЗ ДРАГОШ ДРАГАНЧО ИВАНОВ И ДР. ЈТД РАДОВИШ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОЛЕМ РИД“, ОПШТИНА РАДОВИШ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина– шкрилец на локалитетот „Голем Рид“, општина Радовиш на
Друштвото за производство, услуги, занаетчиство и трговија на големо и мало увоз-извоз ДРАГОШ Драганчо
Иванов и др. ЈТД Радовиш, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за производство, услуги, занаетчиство и трговија на големо и мало увоз-извоз ДРАГОШ
Драганчо Иванов и др. ЈТД Радовиш достави понуда со
број 24-628/16 од 21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, услуги, занаетчиство и трговија на
големо и мало увоз-извоз ДРАГОШ Драганчо Иванов и
др. ЈТД Радовиш ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, услуги, занаетчиство и трговија на големо и мало увоз-извоз ДРАГОШ Драганчо Иванов и др. ЈТД Радовиш се доделува
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – шкрилец на локалитетот „Голем
Рид“, општина Радовиш 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
табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6
7

Координата Y
7625334
7624833
7625140
7625289
7625687
7625350
7625350

Координата X
4612511
4613453
4614262
4614384
4613602
4613602
4612600
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5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0,668850 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 95.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-862/1
Заменик на претседателот
14 мај 2013 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
1671.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–
ВАРОВНИК НА ГРАДЕЖНОТО ДРУШТВО ГРАНИТ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОСТРЕЦ“,
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–варовник на локалитетот „Острец“, општина Делчево на Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на
минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година
и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје достави понуда со број 24-628/21 од 21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје ги исполни условите
содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје се
доделува концесија за детални геолошки истражувања
на минерална суровина – варовник на локалитетот
„Острец“, општина Делчево, 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
табелата, и тоа:
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Точка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Координата Y
7648853
7648857
7648795
7648806
7648836
7648874
7649012
7649029
7649015
7648835
7648724
7648637
7648590
7648679
7648690

Координата X
4653875
4653782
4653776
4653537
4653287
4653300
4653029
4653037
4652817
4652876
4653241
4653233
4653338
4653404
4653663

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.161368 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 701.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-863/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1672.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. КОЖЛЕ“,
ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот “с.Кожле“,
општина Петровец на Друштвото за трговија и услуги
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ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ
Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр. 417825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување
на Одлуката за започнување на постапка за доделување
на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр. 41-9282/1 од
25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје достави
понуда со број 24-628/23 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ
ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација
и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина –металични минерални суровини
на локалитетот “с.Кожле“, општина Петровец, 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 табелата и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7558010
7556000
7556000
7557850

Координата X
4632740
4632740
4635000
4635000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 4.361800 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 247.600,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 864/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1673.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР И ЗЛАТО НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЗЕЛЕН ГРАД“ С. ЈАМИШТЕ,
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–бакар
и злато на локалитетот „Зелен Град“ с. Јамиште, општина Пробиштип на Друштвото за трговија и услуги
МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар и
злато на локалитетот „Зелен Град“ с. Јамиште, општина Пробиштип, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7606250
7607500
7608350
7607150

Координата X
4656850
4657250
4654350
4654000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 3.850000 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 990.400,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-865/1
Заменик на претседателот
14 мај 2013 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 30 - Бр. 77
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1674.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ХРОМ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „АРНИЧКО“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–хром
на локалитетот „Арничко“, општина Кавадарци на
Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД
Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.417825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување
на Одлуката за започнување на постапка за доделување
на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од
25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –хром на
локалитетот „Арничко“, општина Кавадарци, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7577000
7577900
7577900
7577000

Координата X
4562200
4562200
4561500
4561500

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.630000 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 464.250,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.

11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-866/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1675.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ДОЛНО ЈАБОЛЧИШТЕ – С. ДРЕНОВО“,
ОПШТИНА ЧАШКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот „с. Долно
Јаболчиште – с. Дреново“, општина Чашка на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за
доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1
од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот „с. Долно Јаболчиште – с. Дреново“, општина Чашка, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6

Координата Y
7541500
7549000
7549000
7546000
7546000
7541000

Координата X
4623000
4623000
4621000
4621000
4618000
4618000
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5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 29,750000 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 160.940,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-867/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1676.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија на седницата одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– БАКАР И ЗЛАТО НА МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, БУГАРИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“ДВОРИШТЕ“, ОПШТИНА БЕРОВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–бакар
и злато на локалитетот “Двориште“, општина Берово
на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија достави
понуда со број 24-628/15 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација
и достави најповолна понуда.
4. На МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија се доделува концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина – бакар и злато на локалитетот
“Двориште“, општина Берово, 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:
Точка
1
2
3
4
5
6
7

Координата Y
7663550
7659000
7659000
7661730
7664525
7664525
7664000

Координата X
4601000
4601000
4606000
4606000
4604320
4602000
4602000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 24.527200 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 12.300.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира
трговско друштво во Република Македонија во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на
Друштво со ограничена одговорност – ДОО или Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
ДООЕЛ или Акционерско друштво – АД.
9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 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 однос 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 Република Македонија”.
Бр. 41 - 868/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1677.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија на седницата одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КЛАДНИК“ С. КОЗИЦА,
ОПШТИНА ДРУГОВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–мермер на локалитетот “Кладник“ с. Козица, општина
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Другово на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за
доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1
од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер
на локалитетот “Кладник“ с. Козица, општина Другово,
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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5

Координата Y
7494870
7495345
7494900
7494650
7494300

Координата X
4587080
4587565
4588160
4588180
4587850

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0,613325 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 464.250,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 869/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1678.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија на седницата одржана на
14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БАУ ЦОНСТРУЦТИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ “ОБЛЕЦ“, ОПШТИНА ДЕБАРЦА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–варовник на локалитетот “Облец“, општина Дебарца на
Друштвото за трговија и услуги БАУ ЦОНСТРУЦТИОН ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за
доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1
од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги БАУ ЦОНСТРУЦТИОН ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 24628/26 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги БАУ ЦОНСТРУЦТИОН ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот
повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги БАУ ЦОНСТРУЦТИОН ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за
детални геолошки истражувања на минерална суровина –варовник на локалитетот “Облец“, општина Дебарца, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5

Координата Y
7486188
7485815
7485558
7485909
7486287

Координата X
4586955
4587101
4587303
4588210
4588210

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.602886 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 72.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
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12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 870/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1679.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија на седницата одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АС ГРАНУЛАТ ДОО
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“ГРАДИШТЕ“ С. МОГОРЧЕ, ОПШТИНА ДЕБАР
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина–варовник
на локалитетот “Градиште“с.Могорче, општина Дебар на
Друштвото за производство, трговија и услуги АС ГРАНУЛАТ ДОО експорт-импорт Струга, согласно Одлуката
за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални
суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за
изменување на Одлуката за започнување на постапка за
доделување на концесии за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од
25.12.2012 година.
2. Друштвото за производство, трговија и услуги
АС ГРАНУЛАТ ДОО експорт-импорт Струга достави
понуда со број 24-628/5 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, трговија и услуги АС ГРАНУЛАТ
ДОО експорт-импорт Струга ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација
и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, трговија и услуги
АС ГРАНУЛАТ ДОО експорт-импорт Струга се доделува концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина –варовник на локалитетот “Градиште“с.Могорче, општина Дебар, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Координата
X
7467257
7467496
7467517
7467788
7468018
7467728
7467008
7467006
7467254
7467577

Координата
Y
4600163
4600232
4599996
4600073
4599545
4599045
4598764
4599243
4599243
4599422

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.673281 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 266.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 871/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1680.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија на седницата одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЦРН ГАБЕР“ С. БАБИНО,
ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–мермер на локалитетот “Црн Габер“ с. Бабино, општина
Демир Хисар на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер
на локалитетот “Црн Габер“ с. Бабино, општина Демир
Хисар, со површина на простор на концесија за детал-
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ни геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6
7

Координата Y
7506299
7506284
7506306
7506406
7506412
7506500
7506427

Координата X
4572893
4572963
4573016
4573044
4573000
4573000
4572893

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0,021583 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 495.200,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 872/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1681.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СТЕНТОН УВОЗ-ИЗВОЗ С.Д.ОРИЗАРИ БИТОЛА ДОО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ИСМАИЛОВИ КОШАРИ“, ОПШТИНА РЕСЕН
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–варовник на локалитетот “Исмаилови Кошари“, општина Ресен на Друштвото за производство, трговија и услуги
СТЕНТОН увоз-извоз с.Д.Оризари Битола ДОО, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од
16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлука-

та за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за производство, трговија и услуги
СТЕНТОН увоз-извоз с.Д.Оризари Битола ДОО достави понуда со број 24-628/24 од 21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увозизвоз с.Д.Оризари Битола ДОО ги исполни условите
содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, трговија и услуги
СТЕНТОН увоз-извоз с.Д.Оризари Битола ДОО се доделува концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина–варовник на локалитетот “Исмаилови Кошари“, општина Ресен, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6

Координата Y
7496868
7496541
7496234
7496070
7496300
7496820

Координата X
4557477
4557460
4557485
4557600
4557854
4557860

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.257711 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 плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-873/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1682.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
14.5.2013 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „ОРЛОВ КАМЕН“, ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ

1683.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–кварц
на локалитетот „Орлов Камен“, општина Кавадарци на
Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД
Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.417825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување
на Одлуката за започнување на постапка за доделување
на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр. 41-9282/1 од
25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на
локалитетот “Орлов Камен“, општина Кавадарци, 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 табелата, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ЛАВЦИ“– ОПШТИНА РЕСЕН

Точка
1
2
3
4

Координата Y
7577952
7577952
7577554
7577554

Координата X
4583551
4583737
4583737
4583551

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.074028 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 433.300,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-874/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот „Лавци“–
општина Ресен на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр. 41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр. 41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот “Лавци“– општина Ресен, 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 табелата и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7494000
7494000
7497625
7497625

Координата X
4547000
4543000
4545000
4547000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 10.875 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 235.220,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
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11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 875/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1684.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, БУГАРИЈА
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.СТИНИК“ – ОПШТИНА
НОВО СЕЛО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот „с.Стиник“– општина Ново Село на МИВ КНСТРАКШАН
ЕАД, Бугарија, согласно Одлуката за започнување на
постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од
25.12.2012 година.
2. МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија достави понуда со број 24-628/15 од 21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на јавниот повик, МИВ
КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија ги исполни условите
содржани во јавниот повик и тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија се доделува концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина –металични минерални суровини
на локалитетот „с.Стиник“– општина Ново Село, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7661000
7664500
7665000
7661000

Координата X
4593000
4593000
4590000
4590000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 11.25 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 2.460.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира
трговско друштво во Република Македонија во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на
Друштво со ограничена одговорност – ДОО или Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
ДООЕЛ или Акционерско друштво – АД.
9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
договорот за концесија во рок не подолг од 60 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 однос 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 Република Македонија”.
Бр. 41-876/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1685.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.БУДИНАРЦИ“, ОПШТИНА БЕРОВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот “с.Будинарци“, општина Берово на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за
започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
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4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот “с.Будинарци“,
општина Берово, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7650000
7646000
7646000
7649000

Координата X
4625000
4625000
4628000
4628000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 10.500000 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 619.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-877/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1686.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.ПАТИШКА РЕКА“ – ОПШТИНА СОПИШТЕ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот “с.Патишка
река“– општина Сопиште на Друштвото за трговија и
услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на

минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година
и Одлуката за изменување на одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во јавниот повик и тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот „с.Патишка река“– општина Сопиште, 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
табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6

Координата Y
7524230
7525250
7525630
7527480
7529000
7529000

Координата X
4630000
4629100
4628050
4628070
4627000
4630000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 8.336300 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 185.700,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-878/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1687.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
14.5.2013 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЛАДНИЦА“,
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина– металични минерални суровини на ИНТЕРНАТИОНАЛ
МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот
“Гладница“, општина Кавадарци, согласно Одлуката за
започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Гладница“ , општина Кавадарци достави понуда со број 24-628/23 од 21.1.2013
година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопјена
локалитетот „Гладница“, општина Кавадарци ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската
документација и достави најповолна понуда.
4. На ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ
ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Гладница“, општина
Кавадарци се доделува концесија за детални геолошки
истражувања на минерална суровина- металични минерални суровини на локалитетот „Гладница“ , општина
Кавадарци 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 табелата, и тоа:

1688.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
14.5.2013 година, донесе

Точка
1
2
3
4
5
6
7
8

Координата Y
7595986
7595986
7600580
7600570
7599130
7598060
7597400
7597000

Координата X
4558703
4563307
4563300
4561550
4561200
4560750
4558940
4558630

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 14,069248 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 1.114.200,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

Бр. 41-879/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.КОЊСКО“– ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот “с.Коњско“– општина Гевгелија на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за производство, трговија и услуги
РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Скопје достави понуда со број 24-628/9 од 21.01.2013
година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР
МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската
документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, трговија и услуги
РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот “с.Коњско“– општина
Гевгелија, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7602986
7602975
7610693
7607994

Координата X
4559000
4563500
4563489
4559000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 28.605896 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.
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7. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 1.302.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 880/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1689.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „ОСТРА ЧУКА“ С. ДЕБРЕШТЕ,
ОПШТИНА ДОЛНЕНИ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина– варовник на локалитетот “Остра Чука“ с. Дебреште, општина Долнени на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални
суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –варовник
на локалитетот „Остра Чука“ с. Дебреште, општина
Долнени 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 табелата, и тоа:

Точка
1
2
3
4

Координата Y
7525863
7525228
7525571
7526063

Координата X
4594936
4595434
4595722
4595272

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.3045503 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 649,950,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-881/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1690.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.НИВИЧИНО“– ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот “с.Нивичино“– општина Василево на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката
за започнување на постапка за доделување на концесии
за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.01.2013 година.
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3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот “с.Нивичино“–
општина Василево, 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 табелата, и
тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7639750
7640000
7645000
7645000

Координата X
4600000
4605000
4605000
4599000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 28.25 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 371.400,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 882/1
Заменик на претседателот
14 мај 2013 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
1691.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДЕЛОВНИ УСЛУГИ ТРГОВИЈА
ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЖНИШТВО СТОЈАНОСКИ БЛАГОЈА ПРОМИНГ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С. ВРАНИШТЕ СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.МОДРИЧ“, ОПШТИНА СТРУГА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–варовник на локалитетот „с.Модрич“, општина Струга на

Друштвото за производство, деловни услуги трговија
проектирање и градежништво Стојаноски Благоја
ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с.Враниште Струга,
согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини бр. 41-7825/1 од
16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на
минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за производство, деловни услуги трговија проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с.Враниште Струга
достави понуда со број 24-628/17 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, деловни услуги трговија проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ
увоз-извоз ДООЕЛ с.Враниште Струга ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, деловни услуги
трговија проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с.Враниште Струга
се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина–варовник на локалитетот
„с.Модрич“, општина Струга, 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
табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7466380
7466650
7466550
7466300

Координата X
4580900
4581000
4580980
4581100

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.022500 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 71.100,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-883/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

27 мај 2013

Бр. 77 - Стр. 41

1692.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.КАРАБИЧАНЕ“–ОПШТИНА КУМАНОВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот “с.Карабичане“– општина Куманово на Друштвото за трговија и
услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на
минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година
и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во јавниот повик и тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот „с.Карабичане“– општина Куманово, 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
табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7561000
7561000
7564000
7564000

Координата X
4678730
4676000
4676000
4678730

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 8.19 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 191.890,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.

11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-884/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1693.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ЦРН ВРХ-С.ЕЛОВО“, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот “Црн Врх с.Елово“, општина Студеничани на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно
Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални
суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот “Црн Врх с.Елово“, општина Студеничани , 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6
7
8

Координата Y
7528000
7531000
7531000
7534000
7534000
7531000
7531000
7528000

Координата X
4635000
4635000
4633000
4633000
4630000
4630000
4632000
4632000
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5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 18.000000 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 160.940,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-885/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1694.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, БУГАРИЈА
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.СУШИЦА -НОВО СЕЛО“
– ОПШТИНА НОВО СЕЛО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот “с.Сушица
-Ново Село“– општина Ново Село на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални
суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.
41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија достави
понуда со број 24-628/15 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација
и достави најповолна понуда.
4. На МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија се доделува концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина –металични минерални суровини
на локалитетот “с.Сушица -Ново Село“– општина Ново
Село, 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 табелата, и тоа:
Точка
Координата Y
Координата X
1
7654000
4591500
2
7654000
4589000
3
7656000
4589000
4
7656000
4588000
5
7660000
4588000
6
7660000
4590000
7
7657000
4590000
8
7657000
4591500
5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 14.5 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 738.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира
трговско друштво во Република Македонија во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на
Друштво со ограничена одговорност – ДОО или Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
ДООЕЛ или Акционерско друштво – АД.
9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 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 однос 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 Република Македонија”.
Бр. 41-886/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1695.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА
ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ЏЕРМО - С. ЈЕЛОШНИК“,
ОПШТИНА ТЕТОВО И ОПШТИНА ТЕАРЦЕ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот “с.Џермо-
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с.Јелошник“, општина Тетово и општина Теарце на
Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ
МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за вршење на детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје достави
понуда со број 24-628/23 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ
ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација
и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина –металични минерални суровини
на локалитетот “с.Џермо-с.Јелошник“, општина Тетово
и општина Теарце, 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 табелата, и
тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7504853
7506000
7498250
7496325

Координата X
4662510
4661550
4654310
4656740

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 23,787285 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 154.812,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-887/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1696.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“С.КУЛАТА“,ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот “с.Кулата“,општина Делчево на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за
започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот “с.Кулата“,општина Делчево , 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7646000
7649000
7649000
7646000

Координата X
4647000
4647000
4644000
4644000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 9.000000 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 309.500,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
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11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-888/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1697.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“С. ВИНЦЕ“– ОПШТИНА КУМАНОВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот “с.Винце“–
општина Куманово на Друштвото за трговија и услуги
МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и
Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот “с.Винце“– општина Куманово, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7561000
7561000
7566000
7566000

Координата X
4653000
4649000
4649000
4653000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 20.0 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 185.700,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-889/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1698.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАМЕНИЦА“– ОПШТИНА МАКЕДОНСКА
КАМЕНИЦА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–металични минерални суровини на локалитетот “Каменица“– општина Македонска Каменица на Друштвото за
трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување
на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од
16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на
минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од
21.1.2013 година.
3. Од сите понудувачи на јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во јавниот повик и тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –металични минерални суровини на локалитетот „Каменица“–
општина Македонска Каменица, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања
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дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Координата Y
7631000
7631500
7631500
7632000
7632000
7632750
7632750
7635000
7635000
7631000

Координата X
4654700
4654700
4655400
4655400
4655000
4655000
4654000
4654000
4656000
4656000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 6.2 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 680.900,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-890/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1699.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ГРАНОДИОРИТ НА ДРУШТВОТО ЗА
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД
СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “УБАВА ГЛАВА“ С.
ЧАНИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина – гранодиорит на локалитетот “Убава Глава“ с.Чаниште, општина Прилеп на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и

Одлуката за изменување на Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесии за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22од
21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – гранодиорит на локалитетот “Убава Глава“ с.Чаниште, општина Прилеп, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7559250
7559750
7559640
7559080

Координата X
4560675
4560625
4559650
4560180

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.430150 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 216.650,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-891/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1700.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЦЕМЕНТЕН ЛАПОРЕЦ НА ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ
АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ,,СТРАНА ТРИ
КРУШИ“, ОПШТИНА СОПИШТЕ
1. На Цементарница УСЈЕ АД Скопје се доделува
концесија за експлоатација на минерална суровина–цементен лапорец на локалитетот “Страна Три Круши“,
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општина Сопиште, 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 табелите, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата Y
7537131
7537741
7538170
7537410

Координата X
4645109
4645470
4644570
4644400

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.645070km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални 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 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. 41 - 939/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1701.
Согласно член 166 став (1) од Законот за заштита
на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12
и 13/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ВО НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ГАЛИЧИЦА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
определување на висината на надоместоците во Националниот парк Галичица, донесена од страна на Управниот одбор на Националниот парк Галичица, на седница, одржана на 21.12.2012 година со бр. 02-644/3-5.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-1041/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

1702.
Согласно член 166 став (1) од Законот за заштита
на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011,
148/2011, 59/2012 и 13/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ВО НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ПЕЛИСТЕР БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
определување на висината на надоместоците на Националниот парк Пелистер - Битола, донесена од страна
на Управниот одбор на Националниот парк Пелистер,
Битола на седницата одржана на 5.12.2012 година со
број 02-465/4.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41 - 1046/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
____________

1703.
Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05,
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР- КОНЗУЛАРЕН ОБЈЕКТ И ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО
ЦИРИХ, ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА
Член 1
Да се изврши продажба на конзуларен објект и градежно земјиште во Цирих, Швајцарска Конфедерација,
кои се наоѓаат на улица “Eidmattsstrasse 33, CH-8032
Zurich”, КП бр. 2096, КО Хотинген, Цирих, Швајцарска Конфедерација, односно објект со вкупна површина од 435 м² и градежна парцела со вкупна површина
од 200 м², запишани во Имотен лист бр. 573, стекнати
во сопственост на Република Македонија по пат на
сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешна СФРЈ.
Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од
оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со
почетна цена во износ 3.000.000,00 швајцарски франци,
во денарска противвредност по среден курс на Народна
банка на Република Македонија на денот на јавното
наддавање, согласно пазарната вредност на објектот и
градежното земјиште, утврдена во проценката од
15.02.2013 година на овластениот проценител Immoclass AG, Oberdorfstrasse 2, Postfach 460, Ch-8024
Zurich, во Швајцарската Конфедерација.
Член 3
Комисијата за користење и располагање со недвижни и движни ствари со кои располагаат дипломатскоконзуларните претставништва на Република Македо-
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нија во странство во рок од 15 дена од денот на влегу-

ОДЛУКА

вањето во сила на оваа одлука да објави оглас за про-

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

дажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука
со јавно наддавање во „Службен весник на Република
Македонија“ и во најмалку еден дневен весник во Шв-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДОЛОМИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ПРОМЕТ ЕСРЕ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО МАКЕДОН-

јацарската Конфедерација.
Огласот за јавно наддавање за продажба на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се распише

СКИ БРОД НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. СУВОДОЛ“,
ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

под следните услови:
- висината на паричниот депозит што треба да се

1. На Друштвото за производство и промет ЕСРЕ

уплати за учество во јавното наддавање изнесува 20%

увоз-извоз ДОО Македонски Брод се доделува конце-

од почетната цена на јавното наддавање;
- рокот за плаќање на депозитот - најдоцна четири
дена пред денот на одржување на јавното наддавање;
- правото на учество и условите кои што треба да ги
исполнат наддавачите за учество во јавната набавка ќе
бидат утврдени од страна на Комисијата за користење
и располагање со недвижни и движни ствари со кои

сија за експлоатација на минерална суровина – доломит на локалитетот “с.Суводол“, 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 табелата, и тоа:

располагаат дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство;

T

Y

X

- начинот на плаќање на купопродажната цена – во

Т-1

7520854

4597252

готово, на сметката на Амбасадата на Република Маке-

Т-2

7521091

4597252

донија во Берн;

Т-3

7521690

4595967

Т-4

7520979

4595979

Т-5

7520592

4597000

Т-6

7520695

4596948

Т-7

7520986

4597071

- рокот за плаќање на купопродажната цена е 15 дена по заклучувањето на усното јавно надавање.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

Македонија”.

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
Бр. 41 - 1417/1

Заменик на претседателот

21 мај 2013 година

на Владата на Република

Скопје

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

1704.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Република

P=0,732344 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки

Македонија на седницата одржана на 21.05.2013 годи-

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

на, донесе

ни суровини.

Стр. 48 - Бр. 77
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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 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. 41 - 1516/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
____________

1705.
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МАНГАН НА
ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СКОПСКИ ЛЕГУРИ МАЈНИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ “СТОГОВО“- ОПШТИНА ДЕБАРЦА, ОПШТИНА ДРУГОВО, ОПШТИНА ДЕБАР
И ОПШТИНА СТРУГА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина-манган на локалитетот
“Стогово“- општина Дебарца, општина Другово, општина Дебар и општина Струга на Друштвото за трговија и услуги СКОПСКИ ЛЕГУРИ МАЈНИНГ ДООЕЛ
Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – манган на локалитетот “Стогово“општина Дебарца, општина Другово, општина Дебар и
општина Струга, со бр.41-6333/1 од 21.08.2012 година.
2. Друштвото за трговија и услуги СКОПСКИ ЛЕГУРИ МАЈНИНГ ДООЕЛ Скопје достави понуда со
број 24-4940/47 од 05.12.2012 година.
3. На Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги СКОПСКИ ЛЕГУРИ МАЈНИНГ ДООЕЛ Скопје ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги СКОПСКИ
ЛЕГУРИ МАЈНИНГ ДООЕЛ Скопје се доделува
концесија за експлоатација на минерална суровинаманган на локалитетот “Стогово“- општина Дебарца,
општина Другово, општина Дебар и општина Струга,
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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата Y
7470700
7477830
7478070
7470830

Координата X
4584900
4585600
4589000
4588300

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=24,299500 km2.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 26.164.000,00 денари субјектот од
точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-1526/1
14 мај 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1706.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 16.05.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН НА ЛОКАЛИТЕТОТ МАТКА, ВО АТАРОТ НА С. МАТКА, ОПШТИНА САРАЈ
1. Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – травертин на локалитетот Матка, во
атарот на с.Матка, општина Сарај, бр. 24-251/1 од
9.1.2008 година, еднострано се раскинува бидејќи
концесиoнерот прекинал со изведување на рударските
работи подолго од една година.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 1537/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1707.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.5.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – СОБИРЕН КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ВЕТУНИЦА-РАНКОВЦЕ“, ОПШТИНА
РАНКОВЦЕ
1. Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – собирен кварц на локалитетот “Ветуница-Ранковце“, општина Ранковце, бр.24-249/1 од

27 мај 2013

Бр. 77 - Стр. 49

09.01.2008 година, еднострано се раскинува бидејќи
концесиoнерот прекинал со изведување на рударските
работи подолго од една година.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 1539/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1708.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 16.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛИПКОВО“, ВО АТАРОТ НА С.ЛИПКОВО,
ОПШТИНА ЛИПКОВО
1. Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – травертин на локалитетот „Липково“,
во атарот на с.Липково, општина Липково, бр.24-250/1
од 9.1.2008 година, еднострано се раскинува бидејќи
концесиoнерот прекинал со изведување на рударските
работи подолго од една година.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1540/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1709.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 16.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦИТИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ РАТКОВА СКАЛА, ВО АТАРОТ НА С. РАТКОВИЦА, ОПШТИНА КОЧАНИ И ПРОБИШТИП
1. Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцити на локалитетот Раткова
Скала, во атарот на с. Ратковица, општина Кочани и
Пробиштип, бр.24-253/1 од 9.1.2008 година, еднострано се раскинува бидејќи концесиoнерот прекинал со
изведување на рударските работи подолго од една година.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 1542/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1710.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –
ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВОТО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МАР
ОНИКС УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С.БЕШИШТЕ ВИТОЛИШТЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РАМНА ШУМА“
С.БЕШИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МАР ОНИКС увоз-извоз ДООЕЛ с.Бешиште Битолиште се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина–оникс и травертин на локалитетот
“Рамна Шума“с.Бешиште, општина Прилеп, 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
табелата, 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
Т-12

Координата Y
7563125
7563000
7563000
7564150
7564500
7564500
7563985
7563985
7563841
7563470
7563500
7563170

Координата X
4557000
4557000
4557500
4557680
4557500
4557300
4557300
4557114
4557099
4556850
4556700
4556700

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.823625 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални 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 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. 41-1877/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 50 - Бр. 77

27 мај 2013

1711.
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012 и 25/2013) и член 35 став (1) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ УС-КОНСТРАКШАН
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПРЕВАЛЕЦ 1“ - ОПШТИНА ВЕЛЕС
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина-варовник на локалитетот “Превалец 1“- општина Велес на Друштвото за
производство, градежништво, трговија и услуги УСКОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово,
согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини со бр.41-9601/1 од 18.12.2012 година.
2. Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт
ДООЕЛ Куманово достави понуда со број 24-72/4 од
27.2.2013 година.
3. На Јавниот повик, Друштвото за производство,
градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово ги исполни
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, градежништво,
трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина-варовник на локалитетот „Превалец 1“- општина Велес, 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 табелата, и
тоа:
Точка
1
2
3
4
5

Координата Y
7564024
7563452
7563630
7564338
7564338

Координата X
4617330
4617608
4617806
4617806
4617459

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,304353 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 980.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.

11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-2025/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1712.
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012 и 25/2013) и член 35 став (1) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2012), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЈАГЛЕН НА
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНТЕРУНИОНГРУП ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПИСКУПШТИНА“- ОПШТИНА СТРУГА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина-јаглен на локалитетот
“Пискупштина“- општина Струга на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ИНТЕРУНИОН-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “Пискупштина“- општина Струга, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за експлоатација на минерални суровини со
бр.41-9601/1 од 18.12.2012 година.
2. Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ИНТЕРУНИОН-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “Пискупштина“- општина
Струга достави понуда со број 24-72/5 од 27.02.2013
година.
3. На Јавниот повик, Друштвото за производство,
градежништво, трговија и услуги ИНТЕРУНИОНГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “Пискупштина“- општина Струга ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација
и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, градежништво,
трговија и услуги ИНТЕРУНИОН-ГРУП ДООЕЛ увозизвоз Скопје на локалитетот “Пискупштина“- општина
Струга се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина-јаглен на локалитетот “Пискупштина“- општина Струга, 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 табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6
7

Координата
Y
7468105
7468165
7468088
7468129
7468045
7468000
7468043

Координата
X
4575851
4575846
4575678
4575587
4575508
4575744
4575829
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Бр. 77 - Стр. 51

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,029908 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 3.080.000,00 денари субјектот од
точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. 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 пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 2026/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1713.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – СОБИРЕН КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ВИАНА КОМПАНИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ЧАШКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.САДОИЦА“, ОПШТИНА ЧАШКА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ВИАНА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Чашка се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – собирен кварц на локалитетот “с.Садоица“, општина Чашка 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 табелите, и тоа:

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,029600 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува пет години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални 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 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. 41-2069/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1714.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 21.05.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ
НА ПРОИЗВОДНОТО УСЛУЖНО ТРГОВСКО
ДРУШТВО НА ГОЛЕМО И МАЛО “К-КОМЕРЦ”
КАМЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. ИЗВОР ВЕЛЕС НА
ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ИЗВОР“, ОПШТИНА ЧАШКА
1. На Производното услужно трговско друштво на
големо и мало “К-КОМЕРЦ” Каме ДООЕЛ увоз-извоз
с. Извор Велес се доделува концесија за експлоатација
на минерална суровина– кварц на локалитетот “с. Извор“, општина Чашка, 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 табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9

Координата Y
7557200
7557130
7557250
7557250
7557630
7557900
7557900
7557350
7557350

Координата X
4600500
4600700
4601000
4602000
4602000
4601680
4601300
4601300
4600500

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.526800km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

Стр. 52 - Бр. 77

27 мај 2013

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални 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 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. 41 - 2127/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

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 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. 41 - 2192/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1716.
Врз основа на член 193 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на
Република Македонија" бр. 98/2012, 166/2012 и
15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

1715.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА УДЕЛИТЕ НА ФОНДОТ НА
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ БР. 02- 2990/1 ОД 17.05.2013 ГОДИНА

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА МЕЃУНАРОДЕН
ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА ФЕРОТРАНС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО С.КОЛАРИ ЗАЈАС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРАСТА“С. КОЛАРИ,
ОПШТИНА ЗАЈАС

1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на уделите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавни берзански аукции бр.02-2990/1, донесена од Управниот одбор
на Фондот, на седницата одржана на 17.05.2013 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

1. На Друштвото за меѓународен транспорт, услуги
и трговија ФЕРО-ТРАНС експорт-импорт ДОО с.Колари Зајас се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Краста“с.Колари, општина Зајас, 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 табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата Y
7492975
7493000
7492000
7492000
7492625
7492801

Координата X
4610543
4611316
4611316
4610786
4610500
4610653

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.685372km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални суровини.

Бр. 41 - 2330/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
____________

1717.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ОПАЛСКА
БРЕЧА НА ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „С.СПАНЧЕВО“, ОПШТИНА
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО
1. На Цементарница УСЈЕ АД Скопје се доделува
концесија за експлоатација на минерална суровина –
опалска бреча на локалитетот “с.Спанчево“, општина
Чешиново-Облешево, 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 табелите, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3

Координата Y
7607740
7608561
7608398

Координата X
4642644
4642840
4643340

27 мај 2013

Т-4
Т-5
Т-6
Т-7

Бр. 77 - Стр. 53

7608180
7607390
7607535
7607752

4643780
4644036
4643096
4642891

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,982439 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални 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 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. 41-2401/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1718.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГИ И ТРГОВИЈА КРИН КГ - ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧАШКИТЕ“,
С. ПЕШТАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. На Друштвото за производство услуги и трговија
КРИН КГ - ДОО увоз-извоз Прилеп се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – гранит
на локалитетот „Чашките“ с. Пештани, општина Прилеп 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 табелата, и тоа:
T
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Y
7556470
7555580
7555500
7556375

X
4571700
4571660
4572325
4572450

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,631588 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални 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 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. 41-2402/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1719.
Врз основа на член 47 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “МРАМОРСКИ РИД“ ВО АТАРОТ
НА С.МРАМОРАНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ОД
ДРУШТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ПРЕРАБОТКА НА УКРАСЕН КАМЕН КРИН УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО ПРИЛЕП НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА КРИН КГ- ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука се дава согласност за целосен
пренос на концесијата за експлоатација на минералната
суровина – гранит на локалитетот “Мраморски рид“ во
атарот на с.Мраморани, општина Долнени од Друштвото за експлоатација и преработка на украсен камен
КРИН увоз-извоз ДОО Прилеп на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН КГ- ДОО - увоз-извоз
Прилеп, доделена со Договор за концесија бр. 244354/1 од 22.05.2008 година.
2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство, услуги и трговија
КРИН КГ- ДОО - увоз-извоз Прилеп, до рокот до кога
е склучен Договорот за концесија бр. 24-4354/1 од
22.05.2008 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија на Друштвото за експлоатација и преработка на украсен камен КРИН увоз-извоз
ДОО Прилеп, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за
експлоатација на минерални суровини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за
вршење на детални геолошки истражувања и концесии
за експлоатација на минерални суровини.
3. Како почеток на користење на пренесената
концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот
на потпишување на Договорот за целосен пренос на
концесијата.

Стр. 54 - Бр. 77

27 мај 2013

4. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 2490/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1720.
Врз основа на член 47 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЛОЗЈАНСКА РЕКА“ ВО АТАРОТ
НА С.КРУШЕИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД
ДРУШТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ПРЕРАБОТКА НА УКРАСЕН КАМЕН КРИН УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО ПРИЛЕП НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА КРИН КГ- ДОО
- УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука се дава согласност за целосен
пренос на концесијата за експлоатација на минералната
суровина – гранит на локалитетот “Лозјанска река“ во
атарот на с.Крушеица, општина Прилеп од Друштвото
за експлоатација и преработка на украсен камен КРИН
увоз-извоз ДОО Прилеп на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН КГ- ДОО - увоз-извоз
Прилеп, доделена со Договор за концесија бр. 244432/1 од 27.05.2008 година.
2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство, услуги и трговија
КРИН КГ- ДОО - увоз-извоз Прилеп, до рокот до кога
е склучен Договорот за концесија бр. 24-4432/1 од
27.05.2008 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија на Друштвото за експлоатација и преработка на украсен камен КРИН увоз-извоз
ДОО Прилеп, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за
експлоатација на минерални суровини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за
вршење на детални геолошки истражувања и концесии
за експлоатација на минерални суровини.
3. Како почеток на користење на пренесената
концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот
на потпишување на Договорот за целосен пренос на
концесијата.
4. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 2491/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1721.
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005,
150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на општина Штип се даваат на трајно користење, без надомест недвижни ствари, евидентирани во Имотен лист бр. 2142, кои се наоѓаат на Катастарска парцела бр. 839/1, за Катастарска општина Н.
Село Ш, сопственост на Република Македонија и тоа:
- објект бр. 1 со вкупна површина од 108м2;
- објект бр. 3 со вкупна површина од 48м2;
- објект бр. 4 со вкупна површина од 182м2;
- објект бр. 5 со вкупна површина од 182м2;
- објект бр. 6 со вкупна површина од 461м2;
- објект бр. 7 со вкупна површина од 25м2 и
- земјиште со вкупна површина од 45 561м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-2835/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1722.
Врз основа на член 60-г став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012,
80/2012 и 155/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ CO ЗАВРШНАТА СМЕТКА, РЕВИЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2012 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА
УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА
М-НАВ АД СКОПЈЕ
1. Co оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски извештај со Завршната сметка, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работата за 2012 година
на Акционерското друштво во државна сопственост за
вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, донесени од
Управниот одбор на М-НАВ АД Скопје, под бр.02-513/2
од 25.4.2013 година и 02-265/2 од 26.2.2013 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-3016/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Бр. 77 - Стр. 55

1723.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
21.5.2013 година, донесе

1725.
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА
2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана му престанува користењето на
движните ствари - 23 службени кучиња без опрема и
прибор за работа и тоа:
- пет службени кучиња од расата германски овчар,
- 13 службени кучиња од расата белгиски овчар и
- пет службени кучиња од расата шарпланински овчар.
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
без надомест на трајно користење на Министерството
за внатрешни работи.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата
и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 3041/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1724.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ
АГРО БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА
Член 1
Cо оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка на ЈП за берзанско работење АГРО БЕРЗА
Скопје за 2012 година, бр.02-67/6 од 28.02.2013 година,
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие
на седницата, одржана на 28.02.2013 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 41 - 3046/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Член 1
Cо оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работењето на ЈП за берзанско работење
АГРО БЕРЗА Скопје за 2012 година бр. 02-67/4 од
28.02.2013 година, усвоена од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие на седницата, одржана на 28.2.2013
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41 - 3046/2
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1726.
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12 и 25/13), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 16.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ПОДНЕСЕНА ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРЕВОЗ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “АЛЕМ КОМПАНИ” ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.ДОЛНО КОЊАРИ ПЕТРОВЕЦ
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
варовник на локалитетот „Тикијарница“ општина Куманово, поднесена од Друштвото за превоз, трговија и
услуги „АЛЕМ КОМПАНИ”. ДООЕЛ експорт-импорт
с.Долно Коњари Петровец со број 24-7975/1 од
10.10.2011 година, бидејќи од Општина Куманово за
предметниот локалитет е доставено негативно мислење
со бр. 20-348/3 од 25.1.2012 година со образложение
дека наведениот локалитет “Тикијарница” припаѓа на
КО Пчиња и за истата не постои урбанистичка документација, односно е надвор од градежен реон на село
Пчиња како и од градежен реон на град Куманово.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-3049/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 56 - Бр. 77

1727.
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработување и работа на странци (“Службен весник на Република Македонија” бр. 70/2007, 5/2009, 35/2010,
148/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2013 ГОДИНА
Член 1
Квотата на работни дозволи за 2013 година се определува во вкупна висина од 2.600 работни дозволи (во
натамошниот текст: квотата).
Член 2
(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од
2.600 работни дозволи се распределува во групи на работни дозволи за следните цели:
- 1200 дозволи за вработување на странци во Република Македонија;
- 600 дозволи за работа на странци преместени во
Република Македонија;
- 300 дозволи за работа, обука и доусовршување;
- 300 дозволи за работа за сезонско работење на
странци; и
- 200 дозволи за работа за поединечни услуги од
странци.
(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени
странците од член 5 став (3) од Законот за вработување
и работа на странци (“Службен весник на Република
Македонија” бр.70/07, 5/09, 35/10 , 148/11 и 84/12).
(3) Министерството надлежно за работи од областа
на трудот, (во натамошниот текст : Министерството),
имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на
трудот може да изврши прераспоредба на квотите за
одделни намени од став 1 од овој член, од една група
на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од
вкупниот број на одобрени работни дозволи.
(4) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1
на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на
издадените дозволи за вработување во календарската
година без оглед на времето на важноста на таквата
дозвола. Дозволата за вработување продолжена по
шест месеци, не се засметува во вкупната годишна квота на дозволи за вработување.
(5)Бројот на важечките работни дозволи од став (1)
на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување
на Република Македонија (во натамошниот текст:
Агенцијата), по одделни намени не треба да ја надмине
квотата определена со оваа одлука.
Член 3
(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од
член 2 став (1) алинеја 1 на оваа одлука, работни дозволи за поединечни цели ќе се издаваат согласно приоритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за вработување и работа на странци.
(2) а нови работни дозволи се наменети 1200 работни дозволи, кои се распределуваат на:
- 500 работни дозволи за назначени работници, кои
ќе бидат издадени без проверка на состојбата и условите на пазарот на трудот,
- 200 работни дозволи за странци со специфични занимања и знаења, кои не е можно да се добијат со школување и оспособување во Република Македонија, и
- 500 дозволи за други нови вработувања.
(3)Квотата на дозволи од став 2 алинеја 3 на овој
член, дозволи за други нови вработувања се распределува на:
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- 350 дозволи за вработување на странци со петти
или повисок степен на образование, и
- 150 дозволи за вработување од втор до четврти
степен на образование.
Член 4
(1)Квотатата на работните дозволи за сезонско работење на странци од член 2 став (1) алинеја 4 од оваа
одлука, дозволите се распределуваат на:
- 100 дозволи за работа за сезонска работа во градежништвото,
- 100 дозволи за работа за сезонска работа во земјоделието и шумарството, како и
- 100 дозволи за работа за други сезонски работи.
(2) На работодавачот не може да му се издадат поголем број на работни дозволи за сезонско работење на
странци во градежништвото од вкупниот број на вработени работници кои непрекинато работеле шест месеци кај работодавачот во последната година. Во тој
број не се вметнати странците, кои биле вработени врз
основа на дозвола за работа за сезонска работа.
(3) На работодавачот може да му се издадат толку
дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството
и шумарството, колку што од искажаната потреба остане по обезбедувањето на македонските и со нив изедначенте сезонски работници.
Член 5
(1) Министерството ја следи искористеноста на
квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука
и состојбата на пазарот на трудот.
(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се измени, Владата на Република Македонија на предлог на
министерството презема мерки согласно член 5 став (7)
од Законот за вработување и работа на странци.
Член 6
(1) Работните дозволи кои биле издадени до влегувањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квотата од член 2 став (1) од оваа одлука.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41 - 3077/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
____________

1728.
Врз основа на член 11 став (1) алинеја 1 од Законот
за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутот на
Агенцијата за катастар на недвижности, број 017492/10 од 30.4.2013 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата, одржана на 30.4.2013 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-3082/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

27 мај 2013

Бр. 77 - Стр. 57

1729.
Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот
за осигурување на депозити („Службен весник на
Република Македонија" бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03,
81/08 и 158/10), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се потврдува Годишната сметка на
Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2012
година УО.ОД. бр. 02-91/1 од 27.2.2013 година,
усвоена од Управниот одбор на Фондот, на седницата,
одржана, на 27.2.2013 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на
Република Македонија”.
Бр. 41 - 3090/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1730.
Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот
за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03,
81/08 и 158/10), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план на
Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2012 година УО.ОД. бр.02-143/1 од 17.04.2013 година, усвоен
од Управниот одбор на Фондот, на седницата, одржана, на 17.04.2013 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41 - 3090/2
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1731.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, број 55/13) и член 36 став (3) од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ број 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
21.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски
подлоги за планскиот опфат за урбанистички план вон
населено место во КО Кисела Вода 1, општина Кисела
Вода.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-3099/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1732.
Врз основа на член 27-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05,
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Национална установа Македонски народен театар му престанува користењето на недвижните ствари – објект бр.1,
влез 001, кат подрум со површини од 601 м2, 1451м2,
475 м2, 1019 м2, 450 м2, 692 м2, 766 м2, 580 м2, 512
м2, 148 м2, 951 м2, 540 м2, 600 м2, 472 м2, 713 м2, 673
м2, 624 м2, 651 м2 и 250 м2, кат приземје со површини
од 609 м2, 574 м2, 785 м2, 668 м2, 542 м2, 396 м2, 1432
м2, 659 м2, 991 м2, 475 м2, 981 м2, 1117 м2 и 651 м2,
кат 01 со површини од 218 м2, 80 м2, 592 м2, 340 м2,
138 м2, 1366 м2, 153 м2, 561 м2, 452 м2 и 219 м2, кат
02 со површини од 180 м2, 537 м2, 180 м2, 348 м2, 205
м2 и 206 м2 и кат 03 со површина од 180 м2, лоцирани
на КП бр.9505/1, со адреса на ул. „Димитар Влахов“
б.б. КО Центар 1, евидентирани во Имотен лист бр.
40986, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Националната установа Македонска опера и балет од Скопје.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната
установа Македонски народен театар од Скопје и Националната установа Македонска опера и балет од
Скопје во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-3114/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1733.
Врз основа на член 10, став (3) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на
Република Македонија“ бр.158/2011 и 24/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
21.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ВО НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК МАВРОВО
Член 1

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2013 ГОДИНА
Член 1
Во Одлуката за времетраењето на јавниот повик и
бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за
добивање субвенциониран станбен кредит во 2013 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.168/2012), во член 2, став (1) зборот „четири“ се заменува со зборот „пет“.
Во став (2) алинеја 3 сврзникот „и“ се заменува со
точка и запирка.
Во алинеја 4 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзник „и“ и се додава нова алинеја, 5 која
гласи:
- „Петтиот јавен повик ќе трае од 1 јуни до 31 декември 2013 година.“
Член 2
Наредниот ден од денот на влегување во сила на
оваа одлука Министерството за финансии ќе ги информира граѓаните на Република Македонија за петтиот јавен повик.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.41-3444/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1734.
Согласно член 166 став 1 од Законот за заштита на
природа („Службен весник на Република Македонија“
бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12 и
13/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
определување на висината на надоместоците во Националниот парк Маврово, донесена од страна на Управниот одбор на Национален парк Маврово, на седница,
одржана на 26.11.2012 година со бр. 0202-135/1.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-3498/1

Заменик на претседателот

21 мај 2013 година

на Владата на Република

Скопје

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

1735.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦЕН
ПЕСОК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЕТ И УСЛУГИ СИНФИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.МЛАДО НАГОРИЧАНЕ, СТАРО НАГОРИЧАНЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
,,ПЕТРОВА СЛАТИНА“ С. МЛАДО НАГОРИЧАНЕ,
ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ
1. На Трговското друштво за земјоделие, производство промет и услуги СИН-ФИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Младо Нагоричане, Старо Нагоричане се доде-
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лува концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцен песок на локалитетот ,,Петрова Слатина“
с.Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане, 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
табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9

Координата Y
7569482
7569591
7569614
7569766
7569811
7569818
7569599
7569605
7569480

Координата X
4670540
4670545
4670461
4670462
4670394
4670362
4670354
4670382
4670368

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,040595km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 5 (пет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот 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 минерални 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 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. 41 - 10188/1-12
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1736.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” број 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и
15/2013) и член 3 од Одлуката за образување Советодавен Комитет на Проектот за „Kатастар на недвижности
и регистрација” („Службен весник на Република Македонија” број 86/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО СОВЕТОДАВНИОТ КОМИТЕТ НА
ПРОЕКТОТ ЗА „КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА
НЕДВИЖНОСТИ“
Член 1
За членови и нивни заменици во Советодавниот Комитет на Проектот за „Катастар и регистрација на недвижности“ се именуваат:
а) за членови:
- Абдилаќим Адеми–министер за животна средина
и просторно планирање
- Селим Адеми – државен советник во Министерството за правда
- Пене Пенев – државен советник во Министерството за локална самоуправа
- Ѓорѓе Дишленковиќ–раководител на сектор во
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Андреа Поповски–раководител на сектор за водење на регистри во Централен регистар на Република
Македонија
- Славче Трпески–директор на Агенцијата за катастар на недвижности
- Гордана Сусулеска Итиќ – Министерство за финансии
- Дејан Митески–раководител на Одделение за јавно наддавање во Министерство за транспорт и врски
- Елена Јанева Димова–управник на Дирекцијата за
големи даночни обврзници во Управа за јавни приходи
- Зоран Тасев–градоначалник на општина Свети
Николе
- Нора Манова Трајковска-самостоен советник од
Дирекцијата за финансиска стабилност и банкарска регулатива од Народна банка на Република Македонија.
б) за заменици членови:
- Стево Темелковски – заменик на министерот за
животна средина и просторно планирање
- Валентина Шаурек - државен советник во Министерството за правда
- Насер Муареми–помошник раководител на сектор
во Министерството за локална самоуправа
- Ненад Богичевиќ-советник во сектор во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Соња Јаневска – раководител на Одделение за водење на регистрите за права врз недвижности, за вложувања во недвижности на резиденти во странство и
нерезиденти во РМ и за директни инвестиции во Централен регистар на Република Македонија
- Елеонора Стефановска - раководител на Одделението за внатрешна контрола во Агенцијата за катастар на недвижности
- Игор Димитров – Министерство за финансии
- Анета Јорданова–раководител на Одделение за
управување со градежно земјиште во Министерство за
транспорт и врски
- Стојанче Донев – раководител на Одделение за
следење и контрола на вршењето на работите за располагање со градежно земјиште во Министерство за
транспорт и врски
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- Каролина Чашкарова – главен инспектор во Генерална Дирекција на Управа за јавни приходи
- Гани Рамадани – аналитичар I степен од Дирекцијата за монетарна политика и истражување од Народна
банка на Република Македонија.
Член 2
Со донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за именување членови и нивни заменици во Советодавниот комитет на Проектот за „Катастар
и регистрација на недвижности“ („Службен весник на
Република Македонија“ бр.147/2008 од 26.11.2008 година).
Член 3
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“
Бр. 41-2972/2
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1737.
Врз основа на член 36 став (5) од Законот 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, 51/2011 и
15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И
ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ЗА 2013 ГОДИНА
Член 1
Во Програмата за конкурентност, иновации и претприемништвото за 2013 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 4/13) во дел II, A. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, мерка 7 се брише.
Во мерката 8, која станува мерка 7, износот
„566.000,00“, се заменува со износот „466.000,00“.
Точките 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. и 8.1.4. стануваат
точки 7.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4..
Во мерката 9, која станува мерка 8, износот
„600.000,00“, се заменува со износот „500.000,00“.
Точките 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. и 9.1.4. стануваат
точки 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. и 8.1.4..
Во мерка 10, која станува мерка 9, износот
„200.000,00“, се заменува со износот „900.000,00“.
Точките 10.1., 10.1.1. и 10.1.2. стануваат точки 9.1.,
9.1.1., и 9.1.2..

По точката 9.1.2. се додава нова точка „9.1.3. Доделување на награди (I, II и III)“.
Мерката 11 станува мерка 10.
Точките 11.1. и 11.1.1. стануваат точки 10.1. и 10.1.1.
Член 2
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.41-1851/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1738.
Врз основа на член 22-а став 2 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република
Македонија“ бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, и 141/12),
министерот за економија, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ВО НОЌЕН БАР, КАБАРЕ, ДИСКО КЛУБ И
ДИСКО КЛУБ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор и формата и содржината на барањето заради недонесување
на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање
на лиценца („Службен весник на Република Македонија“ бр.159/11), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог
1, кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.13-2843/1
29 април 2013 година
Скопје

Министер за економија,
Ваљон Сараќини, с.р.

27 мај 2013

Бр. 77 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 77

27 мај 2013

1739.
Врз основа на член 37 став 2 и член 53 став 1 од Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/06, 126/06, 84/07 и 47/11), министерот за
економија, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК,
НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА НИВНАТА ВИСИНА И ОДРЕДУВАЊЕ НА АВАНСОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕДХОДНАТА
ПОСТАПКА
Член 1
Во Правилникот за награда и надоместок на реално
потребните трошоци на стечајниот управник, начинот
на утврдување на нивната висина и одредување на
авансот за покривање на трошоците на предходната постапка („Службен весник на Република Македонија“
бр.119/06), во член 2 по став 3 се додава нов став 4 кој
гласи:
„Доколку се поднесени повеќе предлози за отворање на стечајна постапка од страна на Управата за јавни приходи, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување и Агенцијата за вработување на Република Македонија, висината на авансот изнесува од 5.000,00 до 8.000,00 денари“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ .
Бр.15-2936/1
21 мај 2013 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
1740.
Врз основа на член 11 став (3) од Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 16/13), министерот за
здравство, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВИДЕОСНИМАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ И ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЧУВАЊЕ НА ВИДЕОСНИМКИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на видеоснимање на сите ендоскопски и лапароскопски интервенции, роботска хирургија и сите други интервенции
каде што опремата овозможува видеоснимање со висока резолуција, како и сите хируршки интервенции кои
вклучуваат хируршки методи кои се нови или методи
кои не ги имаат совладано мнозинството специјалисти,
односно супспецијалисти во здравствената установа,
на сите хируршки интервенции со отворена хируршка
техника на специфични, невообичаени или ретки случаи потребни за образовни цели, како и начинот и времетраењето на чување на видеоснимките.
Член 2
1) Медицинските интервенции од член 1 од овој
правилник се снимаат како електронски видео запис со
висока резолуција, со широкоаголна камера поставена
централно над хируршкиот стол, при што се снима целото хируршко работно поле, односно со камера која
го снима работното поле што се гледа со ендоскопскиот уред, лапароскопскиот уред или со друг уред.
(2) Видео записот од став (1) на овој член се меморира со висока резолуција на ЦД/ДВД или на хард
диск, се заведува во деловодната книга на здравствената установа како архивска граѓа од трајна вредности и
како таков се чува.
(3) Називот на видео записот мемориран на
ЦД/ДВД или хард диск е во форма: Име на здравствената установа_број од деловодникот_датум.
(4) Доколку видео записот се запишува на ЦД/ДВД,
називот се запишува со траен маркер на самото
ЦД/ДВД.
(5) Доколку видео записот се чува на хард диск се
прави резервна копија на друг хард диск.
(6) ЦД/ДВД со видео записот се чува на место во
здравствената установа каде пристап има само медицинскиот директор или од него овластеното лице.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-3817/2
22 мај 2013 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

27 мај 2013

1741.
Врз основа на член 9 ставови (10) и (11) од Законот
за медицинските студии и континуираното стручно
усовршување на докторите на медицина („Службен
весник на Република Македонија“ бр.16/13), министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ОДРЖАН ЛЕКАРСКИ КОЛЕГИУМ И ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЧУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ОДРЖАН
ЛЕКАРСКИ КОЛЕГИУМ
Член 1
Со овој правилник се пропишува видот, начинот на
водење и содржината на записникот за одржан лекарски колегиум и начинот и времетраењето на чување на
записникот за одржан лекарски колегиум.
Член 2
(1) Записникот за одржаниот лекарски колегиум во
здравствената установа во писмена форма се води на
компјутер со печатење на записникот по завршувањето
на лекарскиот колегиум.
(2) Записникот во писмена форма по завршувањето
на лекарскиот колегиум се потпишува од страна на записничарот и од медицинскиот директор на здравствената установа или од него овластен доктор на медицина.
(3) Записникот во писмена форма се води од страна
на записничар определен од страна на медицинскиот
директор на здравствената установа.
(4) Записникот во писмена форма содржи:
1. датум и време на започнување и место на одржување на лекарскиот колегиум,
2. име и презиме на медицинскиот директор или овластениот доктор на медицина и на записничарот,
3. листа на сите присутни и отсутни лица на лекарскиот колегиумот,
4. дневен ред на лекарскиот колегиум,
5. изјавите на учесниците на лекарскиот колегиум,
6. детално објаснување за секој посебно разгледуван случај на лекарскиот колегиум, како и заклучокот
за секој посебно разгледуван случај, а за специфични
случаи или по барање на член на лекарскиот колегиум
може да се приложат и копии од медицинската документација и евиденција што е анализирана на лекарскиот колегиум,
7. заклучоци произлезени на лекарскиот колегиум и
8. време на завршување на лекарскиот колегиум.
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(5) Записникот во писмена форма се заведува во деловодната книга на здравствената установа како архивска граѓа од трајна вредност и се чува на место во
здравствената установа каде пристап има само медицинскиот директор или од него овластеното лице.
Член 3
(1) Записникот за одржаниот лекарски колегиум во
електронска форма се води со видео или аудио снимање за цело времетраење на лекарскиот колегиум од записничар определен од страна на медицинскиот директор на здравствената установа.
(2) При водење на записникот за одржаниот лекарски колегиум во електронска форма, се води сметка секој говорник да се идентификува со име и презиме
пред неговото излагање и секој документ што е презентиран или разгледуван точно да биде наведен и опишан.
(3) Видео или аудио записот по завршувањето на
лекарскиот колегиум се заведува во деловодната книга
на здравствената установа како архивска граѓа од трајна вредност и се меморира на ЦД/ДВД или на хард
диск.
(4) Називот на видео или аудио записот од лекарскиот колегиум е во форма: Име на здравствената установа_број од деловодникот_датум.
(5) Доколку видео или аудио записот се запишува
на ЦД/ДВД, називот на записот се запишува со траен
маркер на самото ЦД/ДВД.
(6) Доколку видео записот се чува на хард диск се
прави резервна копија на друг хард диск.
(7) ЦД/ДВД со видео или аудио записот од лекарскиот колегиум се чува како архивска граѓа од трајна
вредност.
(8) ЦД/ДВД со видео или аудио записот од лекарскиот колегиум се чува на место во здравствената установа каде пристап има само медицинскиот директор
или од него овластеното лице.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-3818/2
22 мај 2013 година

Министер,

Скопје

Никола Тодоров, с.р.
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