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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3030.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 декември 2009 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за одбележување на јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ број 24/98 и 4/2003), во членот 3 точката 1
се менува и гласи:
„За периодот од 2001 година - на пет години“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5227/1
Претседател
14 декември 2009 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
___________
3031.
Врз основа на член 5 од Одлуката за одбележување
јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати
личности во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ број 24/98 и 4/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана
на 14 декември 2009 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ ГОДИШНИНИ
НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ
ЛИЧНОСТИ ЗА 2010 ГОДИНА
Член 1
Со Програмата за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во
2010 (во натамошниот текст: Програмата) се определуваат годишнините на значајни настани и истакнати
личности од посебно значење за државно-правниот
развој на Република Македонија, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негување на
општоцивилизациските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон, коишто ќе се одбележуваат во 2010 година.
Член 2
Во 2010 година ќе се одбележат следниве јубилејни
годишнини на значајни настани и истакнати личности:
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Истакнати личности:
100 години од раѓањето на Мајка Тереза - Гонџа
Бојаџиу,
Носител: Собранието на Република Македонија
1100 години од смртта на Охридскиот чудотворец Св. Наум Охридски
Носител: Собранието на Република Македонија
200 години од раѓањето на Димитрија Миладинов
Носител: Министерството за култура
Институтот за македонска литература
90 години од смртта на Марко Цепенков
Носител: Институтот за фолклор Марко Цепенков
50 години од смртта на Садудин Ѓура
Носител: Здружението на албански историчари
70 години од смртта на Димитрија Чуповски
Носител: општината Велес
70 години од раѓањето на Ристо Шишков
Носител: Тивериополската филмска алијанса
Македонскиот народен театар - МНТ
Факултетот за драмски уметности
80 години од раѓањето на Шабан Расим Џеладини
Носител: Здружението на албански историчари
80 години од смртта на Бајо (Бајрам) Топули
Носител: ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците - Скопје
90-годишнина од раѓањето и 10 годишнина од
смртта на академик Славко Јаневски
Носител: Македонската академија на науки и уметности - МАНУ
100 години од раѓањето Михаил Сматракалев
Носител: Институт за национална историја
100 години од раѓањето на Ѓорѓи Абаџиев
Носител: Институтот за национална историја
100 години од раѓањето на Благоја Јанков-Мучето
Носител: Институтот за национална историја

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

100 години од раѓањето на Љубен Лапе
Носител: општината Прилеп
100 години од раѓањето на академик Димче Коцо
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150 години од појавувањето на поемата "Сердарот" на Григор Прличев и добивањето на ловоровиот венец
Носител: ЈНУ Институт за македонска литература
Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје

Носител: НУ Национална галерија на Македонија
100 години од раѓањето на Димо Тодоровски
Носител: НУ Национална галерија на Македонија
100 години од раѓањето на Кераца Висулчева
Носител: општината Ресен
125 години од раѓањето на Иван Илиев Ајдински
Носител: Институтот за национална историја
150 години од раѓањето на Елез Исуфи
Носител: ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците- Скопје
150 години од раѓањето на Атанас Бадев
Носител: Институт за старословенска култура - Прилеп
општината Прилеп
550 години од раѓањето на Марин Барлети

30 години од основањето на Институтот за старословенска култура - Прилеп
Носител: Институтот за старословенска култура - Прилеп
Министерството за образование и наука
60 годишнина од објавувањето на првиот број
на списанието "Македонскиот јазик"
Носител: Институтот за Македонски јазик "Крсте
Мисирков"- Скопје
60 години од формирањето на Институтот за
фолклор "Марко Цепенков"
Носител: Институтот за фолклор "Марко Цепенков"-Скопје
Министерството за образование и наука
90 години од Дебарското востание
Носител: општината Дебар
ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците - Скопје

Носител: ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците - Скопје

100 години од објавувањето на "Спомените на
Нијази"

30 години од смртта на Петре Пирузе - Мајски

Носител: општината Ресен
Сојузот на турски НВО МАТУСИТЕЗ

Носител: општината Охрид
30 години од смртта на Кирил Петрушев
Носител: Сојузот на борците
30 години од смртта на Владимир Полежиновски
Носител: Сојузот на борците
30 години од смртта на Бане Андреев - Ронката
Носител: Институтот за национална историја
30 години од смртта на Ванчо Николески
Носител: општината Битола
Општествено-политички и културно-просветителни настани:
20 години од одржувањето на првите повеќепартиски избори во Република Македонија
Носител: Собранието на Република Македонија

100 години од вториот Битолски конгрес, 2
април 1910 година
Носител: општината Битола
ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците - Скопје
150 години од отворањето на првото читалиште
во Битола
Носител: НУ Универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски" - Битола општината Битола
60 години од основањето на Албанскиот театар Скопје
Носител: Албанскиот театар - Скопје
60 години од основањето на Турскиот театар Скопје
Носител: Турскиот театар - Скопје
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Член 3
Во 2010 година ќе се одбележат државните празници на Република Македонија: 2 Август - Ден на Републиката, 8 Септември - Ден на независноста, 11 Октомври - Ден на народното востание, 23 октомври Ден на
македонската револуционерна борба.
Носител: Претседателот на Република Македонија,
претседателот на Собранието на Република Македонија, претседателот на Владата на Република Македонија,
според утврдениот принцип на ротација.
Член 4
Годишнините на значајни настани и истакнати личности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2010 година
ќе се одбележуваат со:
- свечени седници, академии и научни собири,
- уметнички остварувања и манифестации,
- споменично одбележување,
- издавање на монографии и други публикации,
- издавање на пригодни поштенски марки,
- издавање на пригодни ковани пари,
- воспитно - образовни активности,
- информативно - пропаганди активности и
- изложбени активности, студиски денови, трибини
и други облици на одбележување.
Член 5
За јубилејните годишнини од посебно значење за
државно - правниот развој на Република Македонија во
2010 година ќе бидат издадени монографии.
Носител: Собранието на Република Македонија.
Член 6
Комисијата за култура ќе го следи и координира
спроведувањето на активностите предвидени во Програмата.
Член 7
За одбележувањата на други годишнини на значајни настани и истакнати личности во согласност со критериумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и
истакнати личности во Република Македонија, како и
за одбележување на меѓународни денови и денови што
се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежните органи на државната управа, културно-образовните
и научните институции, јавните претпријатија, локалната самоуправа и други организации и здруженија.
Член 8
Финансиските средства за реализација на обврските
што произлегуваат од оваа програма, согласно со членот 7 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, и тоа за:
- значајни настани од државно-правен континуитет
и истакнати личности во Буџетот на Собранието на Република Македонија и Буџетот на Владата на Република Македонија;
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- значајни настани и истакнати личности чии носители се државни органи, институции и други преку буџетот на ресорното министерство соодветно на дејноста и
- значајни настани и истакнати личности чии носители се општините преку буџетите на единиците на локалната самоуправа.
Член 9
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5234/1
Претседател
14 декември 2009 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
___________
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3032.
По извршеното срамнување на изворниот текст е
утврдено дека во текстот на Законот за изменување и
дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009),
направени се грешки поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Во членот 1 наместо сврзникот „и“ по броевите
„106/2008“ треба да стои запирка, а по броевите
„162/2008“ треба да стојат зборовите: „и 114/2009“.
Во членот 31 во новиот став (2) наместо зборот „работодавачот“ треба да стои зборот „работодавачите“.
Бр. 10-4968/3
Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на
14 декември 2009 година
Скопје
Република Македонија
___________
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3033.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари, книги и учебници во тираж по 850 примероци и тоа:
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1. Заштита од земјотреси
- Автор:Р.Спенсе, Ендру Кобурн
- ISBN 0-471-49614-6
2. Едукација на окото
-Автор: Питер Де Бола
-Издавач: Стенфорд Универзитет
-ISBN-10: 0804748004; ISBN-13: 9780804748001
-Страници: 296 стр., 63 илустрации
3. Транспорт од економски и менаџментски аспект
-Автор: Дејвид Хеншер, Ан Брујер
-Издавач: Oксфорд Универзитет
-ISBN-13: 978-0-19-877641-3
-Страници: 374 стр.
4. Основи на превозни и сообраќајни операции
-Автор: Карлос Дарганзи
-Издавач: Пергамон
-ISBN-13: 978-0-08-042785-0; ISBN-10: 00-80427855
-Страници: 356 стр., 9.5x6.7x0.8 инчи
5. Мобилизирање на информатичкото општество
-Автор: Робин Менсел, Р. Едвард Штајнмилер
-Издавач: Oксфорд Универзитет
-ISBN-13: 978-0-19-829556-3
-Страници: 540 стр.
6. Телекомуникациско право и регулатива
-Автор: Јан Валден, Џон Ејнџел
-Издавач: Oкфорд Универзитет
-ISBN-13: 978-0-19-927447-5
-Страници: 778 стр.
7. Основи на бежична комуникација
-Автор: Давид Тсе, Прамод Висванат
-ISBN-10: 978-0-5218-4527-4; ISBN-13: 0-5218-4527-0
-Страници: 586 стр., 246x189 mm
8. Teлекомуникации во Европа
-Автор: Илај Ноам
-Издавач: Oксфорд Универзитет
-ISBN-13: 978-0-19-507052-1
-Страници: 536 стр., 234x156 mm
9. Културата на градбите
-Автор:Хауард Дејвис
-Издавач: Oксфорд Универзитет
-ISBN-13: 978-0-19-530593-7
-Страници: 400 стр.
10.Потеклото на средновековната архитектура во
Европа
-Автор: Чарлс MекКлендон
-Издавач: Јеил Универзитет
-ISBN: 9780300106886; ISBN-10: 0300106882
-Страници: 280 стр.
11.Модерни дигитални и аналогни комуникациски
системи
-Автор: Багавандес П.Лати
-Издавач: Oксфорд Универзитет
-ISBN-13: 978-0-19-511009-8
-Страници: 800 стр.
12.Богатство на мрежите
-Автор: Јоши Бенклер

Бр. 149 - Стр. 11

-Издавач: Јеил Универзитет
-ISBN-10: 0300110561; ISBN-9780300110562
-Страници: 528 стр.
13. Авиотранспорт и неговата регулатива
-Автор: Ричард Е. Кејвс
-Издавач: Стенфорд Универзитет
-ISBN-13: 978-0-674-01301-8; ISBN 10: 0-674-01301-8
-Страници: 304 стр.
14.Инженерски основи на моторите со внатрешно
согорување
-Автор: Вилард В.Пулкрабек
-Издавач: Персон Прентис Хол
-ISBN-0-13-140570-5
-Страници: 458 стр.
15. Механика на флуиди
-Автор: Френк М. Вајт
-Издавач: МекГро-Хил серии во машинско инженерство
-ISBN-10: 0073309206; ISBN-13: 978-0073309200
-Страници: 864 стр.
16. Динамика на моторни возила
-Автор: Maнфред Mичке, Валентовиц
-Издава: Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York
-ISBN-10: 3540420118; ISBN-13: 978-3540420118
-Страници: 806 стр.
17. Mатематика на модерен инженеринг
-Автор: Глен Џејмс
-Издава: Прентис Хол
-ISBN-10: 0132391449; ISBN-13: 9780132391443
-Страници: 1128 стр.
18. Менаџмент на операции
-Автор: Ли Ј. Крајевски, Лери П. Ритцман, Maној
K.Maлхотра
-Издавач: Прентис Хол
-ISBN-10: 0131697390; ISBN-13: 978-0131697393
-Страници: 752 стр.
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење на Mинистерството за образование и наука, без надомест.
Член 3
Министерот за транспорт и врски, склучува договор со министерот за образование и наука за уредување на правата и обврските на движните ствари од член
1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-5236/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3034.
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА
НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА Ц.О. СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2010
година на ЈП Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје, бр. 02-6133/1 од 4.11.2009 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на
седницата одржана на 4.11.2009 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.19-5672/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

15 декември 2009

3036.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука,
на Министерството за локална самоуправа бр.03469/15 од 12.11.2009 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.19-5771/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3035.
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и
83/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009 година, донесе

3037.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
7.12.2009 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА
2010 ГОДИНА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката
за утврдување на цената на годишната претплата на
службеното гласило „Службен весник на Република
Македонија“ за 2010 година, број 02-6132/1 од
4.11.2009 година, донесена од Управниот одбор на
ЈП Службен весник на Република Македонија, на
седницата одржана на 4.11.2009 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука,
на Министерството за локална самоуправа бр.03-400/6
од 12.11.2009 година.

Бр. 19-5674/1
7 декември 2009 година
Скопје

Бр.19-5772/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3038.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука,
на Министерството за внатрешни работи Бр. 03-637/7
од 19.11.2009 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.19-5893/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3039.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”
бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА
САРАЈ
Член 1
Со оваа одлука на досегашнито корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, возило со следните карактеристики:

Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на општината Сарај.
Член 3
Министерството за локална самоуправа склучува
договор со градоначалникот на општината Сарај, за
уредување на правата и обврските за движната ствар
од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Бр. 149 - Стр. 13

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-5924/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3040.
Врз основа на член 54 од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи (“Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 150/07)
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН
СУД СКОПЈЕ 2
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда му престанува користењето на
движните ствари и тоа 30 печатари Минолта пп 1350
(Minolta pp 1350 W) со вкупна сегашна сметководствена вредност во износ од 79.500 денари.
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Основен суд
Скопје 2.
Член 3
Министерот за правда склучува договор со претседателoт на Основен суд Скопје 2 за уредување на 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 наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.19-5934/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3041.
Врз основа на член 54 од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе

Стр. 14 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН СУД
ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на
движните ствари и тоа 12 печатари ХП Ласер Џет 1022
(HP Laser Jet 1022) со вкупна сегашна сметководствена
вредност во износ од 52.020 денари.

15 декември 2009

Член 3
Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Кисела Вода, за
уредување на правата и обврските на движната ствар
од членот 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Основен суд Тетово.

Бр.19-5959/1
7 декември 2009 година
Скопје

Член 3
Министерот за правда склучува договор со Претседателoт на Основен суд Тетово за уредување на правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа
одлука кои се даваат на трајно користење.

3043.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.19-5935/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3042.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА
КИСЕЛА ВОДА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, возило со следните карактеристики:

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА
ДРУГОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, возило со следните карактеристики:

Член 2
Движната ствар од членот 1 на оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на општината Другово.
Член 3
Министерот за локална самоуправа склучува договор
со градоначалникот на општината Другово, за уредување
на правата и обврските на движната ствар од членот 1 на
оваа одлука која се дава на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Движната ствар од членот 1 на оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на општината Кисела Вода.

Бр.19-5960/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3044.
Врз основа на член 20 став (1) и член 27а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава на користење недвижна
ствар-објект, на ул. „Ленинградска“ бр.100, со вкупна
површина од 1268 м на КП 13404/КО Центар, од кои под
зграда 1098 м2, со површина од 1098 м2 и двор 170 м2 за
КО Центар 1, сопственост на Република Македонија,
на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5961/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3045.
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година. донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ХРВАТСКА, СО СЕДИШТЕ ВО РИЕКА
Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во
Република Хрватска, со седиште во Риека.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Бр. 149 - Стр. 15

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.19-5965/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3046.
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за Воената
академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/09) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ И ВИСИНАТА
НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА НЕОПХОДНИТЕ ЛИЧНИ ПОТРЕБИ И ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ДОАЃАЊЕ НА
АКАДЕМИЈАТА И ВРАЌАЊЕ ДОМА НА ПОЧЕТОКОТ И КРАЈОТ НА СЕКОЈА СТУДИСКА ГОДИНА И ПРИ ПОЛУГОДИШНИОТ РАСПУСТ,
КАКО И ПАТНИ ТРОШОЦИ ПРИ УПАТУВАЊЕ
НА ПРАКСА ОД АКАДЕМИЈАТА ОДОБРЕНИ ОД
ДЕКАНОТ НА АКАДЕМИЈАТА ЗА ВРЕМЕ НА
СТУДИИТЕ НА ПИТОМЦИТЕ И НА ЛИЦАТА
КОИ СЕ УПАТЕНИ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АРМИЈАТА
Член 1
Со оваа одлука се определува видот и висината на
месечните парични примања за намирување на неопходните лични потреби и патните трошоци за доаѓање на
Академијата и враќање дома на почетокот и крајот на
секоја студиска година и при полугодишниот распуст,
како и патни трошоци при упатување на пракса од
Академијата, одобрени од деканот на Академијата, за
време на студиите на питомците и на лицата кои се упатени на стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата.
Член 2
За време на студиите на питомците и на лицата кои
се упатени на стручно оспособување и усовршување со
завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата им се обезбедуваат месечни парични примања за намирување на неопходните лични потреби и патни трошоци за доаѓање на Академијата и враќање дома на почетокот и крајот на секоја студиска година и при полугодишниот распуст, како и патни трошоци при упатување на пракса од Академијата, одобрени од деканот
на Академијата.
Член 3
Основица за пресметување на висината на месечните парични примања е просечната исплатена месечна
нето - плата по работник во Република Македонија, објавена од Државниот завод за статистика за последниот
месец пред исплатата.
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Висината на месечните парични примања од став 1 на
овој член се утврдува во процент од основицата и тоа за:
питомец на студи во 1-ва година............................7%
питомец на студии во 2-ра година..........................9%
питомец на студии во 3-та година........................12%
питомец на студии во 4-та година........................15%
лицата кои се упатени на стручно оспособување и
усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата...............................................15%.
Член 4
Месечните парични примања од член 3 на оваа одлука, им се исплатуваат на питомците, сметано од месецот во кој го стекнале статусот на питомец и на лицата кои се упатени на стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на
Армијата сметано од месецот на приемот на стручното
оспособување и усовршување и им се исплатува секој
месец до крајот на месецот во кој им престанува статусот на питомец, односно лице упатено на стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на
студии за потребите на Армијата.
Член 5
Исплатата на месечните парични примања од член
3 на оваа одлука, се врши еднаш месечно, однапред за
тековниот месец.
Член 6
Патните трошоци за доаѓање на Академијата и враќање дома секоја учебна година и при полугодишен
распуст, како и патните трошоци при упатување на
пракса од Академијата на питомците и на лицата кои
се упатени на стручно оспособување и усовршување со
завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата се исплатуваат во висина на стварните трошоци за
превоз во јавниот сообраќај (автобус, воз).
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр.19-6022/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3047.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе

15 декември 2009

2.Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува за Поле 1 P1
= 0,08 km2 а за Поле 2 P2 = 0,20 km2 и со вкупна површина Р = 0,28 km2е определен со координатни точки
мегусебно поврзани со прави линии, како што е дадено
во табелите, и тоа:

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – глина на локалитетот “с. Љубинци - с. Петралица„, општина Ранковце.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 750.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-6023/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3048.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА ДПТУ “БЕНТОМАК НОВА„ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. ГИНОВЦЕ РАНКОВЦЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ЉУБИНЦИ С. ПЕТРАЛИЦА“, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЛАПОРОВИТИ ВАРОВНИЦИ НА ДПТГ “БАУ ИНВЕСТ„ ЗОКИ АТАНАСОВ
ЈТД ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАМНИК”
С. КОШЕВО, ОПШТИНА КАРБИНЦИ

1.На ДПТУ “БЕНТОМАК НОВА„ ДООЕЛ увоз-извоз с. Гиновце – Ранковце му се доделува концесија за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – глина на локалитетот “с. Љубинци с. Петралица„, општина Ранковце.

1. На ДПТГ “БАУ ИНВЕСТ„ Зоки Атанасов ЈТД
Виница му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини –
лапоровити варовници на локалитетот “Камник” с. Кошево, општина Карбинци.

15 декември 2009
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2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,75 km2 и е
определен со координатни точки мегусебно поврзани со
прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата X
4.620.260,00
4.620.450,00
4.621.500,00
4.621.500,00
4.621.040,00

Координата Y
7.609.560,00
7.609.450,00
7.610.040,00
7.610.550,00
7.610.720,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – лапоровити варовници на локалитетот “Камник” с. Кошево, општина Карбинци.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 121.100,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6024/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3049.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – КВАРЦИТ НА ДПТУТ „АРБДУРАКУШТИ“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. ЛИПКОВОЛИПКОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРВЕН КАМЕН”,
ОПШТИНА ЛИПКОВО
1. На ДПТУТ “АРБДУРАКУШТИ„ ДООЕЛ увозизвоз с. Липково – Липково му се доделува концесија
за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – кварцит на локалитетот “Црвен Камен”, општина Липково.

Бр. 149 - Стр. 17

2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,17 km2
и е определен со координатни точки мегусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8

Координата X
4.666.860,00
4.667.400,00
4.667.540,00
4.667.250,00
4.667.090,00
4.667.040,00
4.667.104,00
4.667.000,00

Координата Y
7.541.980,00
7.541.620,00
7.541.880,00
7.542.080,00
7.541.988,00
7.542.010,00
7.542.180,00
7.542.250,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – кварцит на локалитетот “Црвен Камен”, општина Липково.
5. 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 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извешта/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6025/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3050.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА
ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ”,
ОПШТИНА КРАТОВО
1. На ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ
Скопје се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – бакар,
злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв”,
општина Кратово.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 28,56 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата X
4.659.140,00
4.659.101,00
4.658.738,00
4.658.815,00
4.654.280,00
4.654.280,00

Координата Y
7.584.000,00
7.588.372,00
7.588.397,00
7.590.010,00
7.590.010,00
7.584.000,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 4
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв”, општина Кратово.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 400.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6026/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009

3051.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО, СРЕБРО И
ДРУГИ МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
КОИ ЌЕ СЕ ОТКРИЈАТ ВО ТЕКОТ НА ИСТРАЖУВАЊАТА НА ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “САДИШКА РЕКА”, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
1. На ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ
Скопје се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – бакар,
злато, сребро и други металични минерални суровини
кои ќе се откријат во текот на истражувањата на локалитетот “Садишка Река”, општина Крива Паланка.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 6,46 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8

Координата У
7.621.600,00
7.623.000,00
7.624.360,00
7.624.860,00
7.622.700,00
7.622.100,00
7.622.400,00
7.621.960,00

Координата Х
4.674.000,00
4.674.000,00
4.673.400,00
4.670.560,00
4.672.250,00
4.671.800,00
4.671.270,00
4.671.000,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 4
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – бакар, злато, сребро и други
металични минерални суровини кои ќе се откријат во
текот на истражувањата на локалитетот “Садишка Река”, општина Крива Паланка.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 400.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
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9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6027/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3052.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ОЛОВО И ЦИНК НА ДПТУ
“ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ “СОКОЛ-ТОРАНИЦА”, ОПШТИНА
КРИВА ПАЛАНКА
1. На ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ
Скопје се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – олово и
цинк на локалитетот “Сокол-Тораница”, општина Крива Паланка.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,55 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата У
7.623.800,00
7.625.260,00
7.625.600,00
7.624.000,00

Координата Х
4.668.100,00
4.669.000,00
4.668.780,00
4.667.900,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 4
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – олово и цинк на локалитетот
“Сокол-Тораница”, општина Крива Паланка.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 130.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
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7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6028/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3053.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА „ПАСКАЛИН
КОМПАНИ“ – ДОО ГЕВГЕЛИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РАКИТА” С.МОИН, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
1. На “ПАСКАЛИН КОМПАНИ“ – ДОО Гевгелија
му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – песок и чакал на локалитетот “Ракита” с.Моин, општина Гевгелија.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,07 km2 и е
определен со координатни точки мегусебно поврзани со
прави линии, како што 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
Т-13
Т-14
Т-15
Т-16
Т-17

Координата X
4.555.175,00
4.555.126,00
4.555.087,00
4.555.075,00
4.555.028,00
4.554.997,00
4.554.961,00
4.554.827,00
4.554.787,00
4.554.786,00
4.554.802,00
4.554.863,00
4.554.978,00
4.555.017,00
4.555.059,00
4.555.117,00
4.555.158,00

Координата Y
7.623.600,00
7.623.627,00
7.623.644,00
7.623.706,00
7.623.802,00
7.623.796,00
7.623.840,00
7.623.963,00
7.623.975,00
7.623.948,00
7.623.925,00
7.623.760,00
7.623.568,00
7.623.536,00
7.623.437,00
7.623.432,00
7.623.420,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
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4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – песок и чакал на локалитетот
“Ракита” с.Моин, општина Гевгелија.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 1.005.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6030/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3054.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПТУ “ГАМЕР„ – ДООЕЛ УВОЗ – ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ВРТЕКИЦА” С.ГОРНО КОЛИЧАНИ,
ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
1. На ДПТУ “ГАМЕР„ – ДООЕЛ увоз – извоз Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – варовник на локалитетот “Вртекица” с.Горно Количани, општина Студеничани.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,12 km2 и е
определен со координатни точки мегусебно поврзани со
прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата X
4.635.852,00
4.635.685,00
4.635.635,00
4.635.341,00
4.635.421,00

Координата Y
7.541.848,00
7.542.175,00
7.542.087,00
7.541.945,00
7.541.684,00
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3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – варовник на локалитетот “Вртекица” с.Горно Количани, општина Студеничани.
5. 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 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6031/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3055.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА
“ЕУРОИТАЛИА” ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПОЛЕ” С.БЕШИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – оникс и травертин на локалитетот “Поле” с.Бешиште, општина Прилеп.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,51 km2
и е определен со координатни точки мегусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата У
7.564.540,00
7.564.860,00
7.565.790,00
7.566.100,00
7.565.570,00

Координата Х
4.556.060,00
4.556.640,00
4.556.640,00
4.556.240,00
4.556.300,00
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3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – оникс и травертин на локалитетот “Поле” с.Бешиште, општина Прилеп.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6032/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3056.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО, СРЕБРО И
ДРУГИ МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
КОИ ЌЕ СЕ ОТКРИЈАТ ВО ТЕКОТ НА ИСТРАЖУВАЊАТА НА ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН”
ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ИБЕРЛИ”,
ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА
1. На ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ
Скопје се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – бакар,
злато, сребро и други металични минерални суровини
кои ќе се откријат во текот на истражувањата на локалитетот “Иберли”, општина Демир Капија.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 27,81 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
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Координата У
7.610.000,00
7.614.250,00
7.613.900,00
7.612.700,00
7.611.050,00
7.609.150,00

Координата Х
4.595.800,00
4.594.350,00
4.591.150,00
4.590.850,00
4.587.250,00
4.586.650,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 4
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – бакар, злато, сребро и други
металични минерални суровини кои ќе се откријат во
текот на истражувањата на локалитетот “Иберли”, општина Демир Капија.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 400.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6033/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3057.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПТГМ „МАЛИ
ЛОШИЊ“ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С. ПИРОК
- БОГОВИЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАРАТАЖ”
С. ГОРНА БАЊИЦА, ОПШТИНА ГОСТИВАР
1. На ДПТГМ “МАЛИ ЛОШИЊ„ ДООЕЛ експортимпорт с. Пирок – Боговиње му се доделува концесија
за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – варовник на локалитетот “Каратаж”
с. Горна Бањица, општина Гостивар.
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2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,51 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што 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

Координата X
4.624.980,00
4.624.820,00
4.624.800,00
4.624.500,00
4.625.000,00
4.624.900,00
4.625.200,00
4.625.350,00
4.625.800,00
4.625.650,00
4.625.550,00

Координата Y
7.491.050,00
7.491.160,00
7.490.950,00
7.490.700,00
7.490.000,00
7.490.700,00
7.490.750,00
7.490.380,00
7.490.700,00
7.490.950,00
7.490.850,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – варовник на локалитетот “Каратаж” с. Горна Бањица, општина Гостивар.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 501.050,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спреведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”
Бр. 19-6034/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3058.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе

15 декември 2009

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДГТ
“ЖИКОЛ„ – ДООЕЛ ЕКСПОРТ – ИМПОРТ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.КУКЛИШ”, ОПШТИНА
СТРУМИЦА
1. На ДГТ „ЖИКОЛ“ – ДООЕЛ експорт – импорт
Струмица му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
– песок и чакал на локалитетот “с.Куклиш”, општина
Струмица.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,05 km2
и е определен со координатни точки мегусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата Х
4.584.660,00
4.584.710,00
4.584.650,00
4.584.490,00
4.584.400,00
4.584.400,00

Координата Y
7.641.105,00
7.641.200,00
7.641.345,00
7.641.340,00
7.641.140,00
7.641.100,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – песок и чакал на локалитетот
“с.Куклиш”, општина Струмица.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 268.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-6036/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 149 - Стр. 23

3059.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе

3060.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ПУТДГМ “К КОМЕРЦ“ КАМЕ – ДООЕЛ УВОЗ – ИЗВОЗ С.ИЗВОР ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КРИВА КРУША”
С.БЕЛУТРАЦИ, ОПШТИНА ЧАШКА

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДПУ
„ЕЛСА МАРТИН“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. ГОРНО КОЊАРИ - ПЕТРОВЕЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“С. ГОРНО КОЊАРЕ”, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

1. На ПУТДГМ “К - КОМЕРЦ„ Каме – ДООЕЛ
увоз – извоз с.Извор Велес му се доделува концесија за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – кварц на локалитетот “Крива Круша” с.Белутраци, општина Чашка.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,98 km2 и е
определен со координатни точки меѓусебно поврзани со
прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:

1. На ДПУ “ЕЛСА МАРТИН„ ДООЕЛ увоз-извоз с.
Горно Коњари – Петровец му се доделува концесија за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – песок и чакал на локалитетот “с. Горно Коњаре”, општина Петровец.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,03 km2
определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата X
4.607.600,00
4.608.400,00
4.608.000,00
4.607.000,00

Координата Y
7.552.000,00
7.553.600,00
7.553.800,00
7.552.200,00

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата X
4.649.390,00
4.649.370,00
4.649.180,00
4.649.210,00

Координата Y
7.560.780,00
7.560.990,00
7.560.900,00
7.560.750,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – кварц на локалитетот “Крива
Круша” с.Белутраци, општина Чашка.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 200.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – песок и чакал на локалитетот
“с. Горно Коњаре”, општина Петровец.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 62.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-6037/1
7 декември 2009 година
Скопје

Бр. 19-6038/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3061.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ПЕСОК НА АД „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ„ – СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВРЛОВИЦА” С.
ВАРВАРА, ОПШТИНА СОПИШТЕ
1. На АД „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ„ – Скопје му се
доделува концесија за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини – песок на локалитетот „Врловица” с.Варвара, општина Сопиште.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,15 km2 и е
определен со координатни точки меѓусебно поврзани со
прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата
X
4.641.460,00
4.641.923,00
4.642.182,00
4.641.951,00
4.641.726,00

Координата
Y
7.536.387,00
7.536.040,00
7.536.172,00
7.536.279,00
7.536.601,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – песок на локалитетот „Врловица”
с.Варвара, општина Сопиште.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 953.250,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6039/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009

3062.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ОПАЛСКА БРЕЧА НА
“ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ„ - АД БУГАРИЈА
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. СПАНЧЕВО”, ОПШТИНА
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО
1. На “ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ„ - АД Бугарија
му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – опалска
бреча на локалитетот “с. Спанчево”, општина Чешиново - Облешево.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,98 km2 и е
определен со координатни точки мегусебно поврзани со
прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7

Координата X
4.642.644,00
4.642.840,00
4.643.340,00
4.643.780,00
4.644.036,00
4.643.096,00
4.642.891,00

Координата Y
7.607.740,00
7.608.561,00
7.608.398,00
7.608.180,00
7.607.390,00
7.607.535,00
7.607.752,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – опалска бреча на локалитетот
“с. Спанчево”, општина Чешиново - Облешево.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 984.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извешта/Елаборатј за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
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10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6040/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3063.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДГППУ
„ХАБИ ГРАДБА„ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С. ДЕБРЕШТЕ - ДОЛНЕНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ДОЛГИ РИД”
С. СУВО ДОЛ, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД
1. На ДГППУ “ХАБИ ГРАДБА„ увоз-извоз ДООЕЛ
с. Дебреште – Долнени му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални
суровини – варовник на локалитетот “Долги Рид” с.
Суво Дол, општина Македонски Брод.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,15 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата X
4.597.390,00
4.597.071,00
4.596.948,00
4.597.314,00

Координата Y
7.520.817,00
7.520.986,00
7.520.695,00
7.520.550,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – варовник на локалитетот
“Долги Рид” с. Суво Дол, општина Македонски Брод.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 605.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
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9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-6041/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3064.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 7.12.2009 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – КВАРЦ НА ПУТДГ „К-КОМЕРЦ“
КАМЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.ИЗВОР-ВЕЛЕС НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ИЗВОР“, ОПШТИНА ЧАШКА
1. На ПУТДГМ „К-КОМЕРЦ“ Каме ДООЕЛ увозизвоз с.Извор-Велес му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални
суровини – кварц на локалитетот „с.Извор“, општина
Чашка.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,52 km2 и е
определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што 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 Х
4.600.500,00
4.600.700,00
4.601.000,00
4.602.000,00
4.602.000,00
4.601.680,00
4.601.300,00
4.601.300,00
4.600.500,00

Координата Y
7.557.200,00
7.557.130,00
7.557.250,00
7.557.250,00
7.557.630,00
7.557.900,00
7.557.900,00
7.557.350,00
7.557.350,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – кварц на локалитетот „с.
Извор“, општина Чашка.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања, во износ од 150.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
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6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-6042/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3065.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК НА ДПТУ “ЕУРО
МИМ„ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. СТУДЕНИЧАНИ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. МОРАНЕ”, ОПШТИНА
ПЕТРОВЕЦ
1. На ДПТУ “ЕУРО МИМ„ ДООЕЛ увоз-извоз с.
Студеничани му се доделува концесија за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини – песок на локалитетот “с. Моране”, општина Петровец.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,01 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8

Координата X
4.642.390,00
4.642.434,00
4.642.450,00
4.642.470,00
4.642.520,00
4.642.532,00
4.642.480,00
4.642.440,00

Координата Y
7.547.866,00
7.547.715,00
7.547.710,00
7.547.680,00
7.547.640,00
7.547.640,00
7.547.708,00
7.547.904,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – песок на локалитетот “с. Моране”, општина Петровец.
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5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 65.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-6043/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3066.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – АНДЕЗИТ И БАЗАЛТ НА ДГПТ “ГУРИНА КОМПАНИ“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ АРАЧИНОВО – С. АРАЧИНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “НИКУШТАК” С. НИКУШТАК, ОПШТИНА КУМАНОВО
1. На ДГПТ „ГУРИНА КОМПАНИ“ ДООЕЛ увозизвоз Арачиново – с. Арачиново му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на
минерални суровини – андезит и базалт на локалитетот
“Никуштак” с. Никуштак, општина Куманово.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,94 km2 и е
определен со координатни точки мегусебно поврзани со
прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата X
4.659.280,00
4.659.280,00
4.659.110,00
4.659.110,00
4.658.000,00
4.658.000,00

Координата Y
7.547.630,00
7.548.240,00
7.548.240,00
7.548.600,00
7.548.600,00
7.548.000,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
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4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – андезит и базалт на локалитетот “Никуштак” с. Никуштак, општина Куманово.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 3.599.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6044/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3067.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РАМНИШТЕ“
С. ВИШНИ, ОПШТИНА СТРУГА
1. На „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД – Скопје се
доделува концесија за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини – варовник на локалитетот „Рамниште“ с.Вишни, општина Струга.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,07 km2 и е
определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
T-5

Координата Х
4.558.980,00
4.559.350,00
4.559.350,00
4.558.820,00
4.558.620,00

Координата Y
7.467.180,00
7.467.200,00
7.468.095,00
7.468.095,00
7.467.720,00

Бр. 149 - Стр. 27

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – варовник на локалитетот
„Рамниште“ с.Вишни, општина Струга.
5. 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 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-6045/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3068.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ДПГТУТУ „ШАЗА
КОМПАНИ“-ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. СЛАТИНО ТЕАРЦЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СУРИН” С. РОГАЧЕВО,
ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ
1. На ДПГТУТУ “ШАЗА КОМПАНИ„ – ДООЕЛ
увоз – извоз с.Слатино Теарце му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – варовник на локалитетот “Сурин”
с.Рогачево, општина Јегуновце.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,07 km2
и е определен со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и
тоа:

Стр. 28 - Бр. 149

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Координата Х
4.667.870,00
4.667.870,00
4.667.800,00
4.667.780,00
4.667.530,00
4.667.477,00

Координата Y
7.512.781,00
7.513.000,00
7.512.990,00
7.513.010,00
7.512.970,00
7.512.781,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – варовник на локалитетот “Сурин” с.Рогачево, општина Јегуновце.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 2.050.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-6046/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3069.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе

15 декември 2009

2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,58 km2 и е
определен со координатни точки мегусебно поврзани со
прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата X
4.622.400,00
4.623.000,00
4.623.350,00
4.622.750,00

Координата Y
7.609.150,00
7.609.150,00
7.610.080,00
7.610.125,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – варовник на локалитетот “Кара Тарла” с. Шашаварлија, општина Карбинци.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 181.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6047/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3070.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПТГ “БАУ ИНВЕСТ“ ЗОКИ АТАНАСОВ ЈТД ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАРА ТАРЛА” С. ШАШАВАРЛИЈА,
ОПШТИНА КАРБИНЦИ

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БЕНТОНИТСКА ГЛИНА
НА ДПТУ “БЕНТОМАК НОВА“ – ДООЕЛ УВОЗ –
ИЗВОЗ С.ГИНОВЦЕ РАНКОВЦЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.РАНКОВЦЕ”, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

1. На ДПТГ “БАУ ИНВЕСТ„ Зоки Атанасов ЈТД
Виница му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини –
варовник на локалитетот “Кара Тарла” с. Шашаварлија,
општина Карбинци.

1. На ДПТУ „БЕНТОМАК НОВА“ – ДООЕЛ увоз –
извоз с.Гиновце Ранковце му се доделува концесија за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – бентонитска глина на локалитетот
“с.Ранковце”, општина Ранковце.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,21 km2 и е
определен со координатни точки меѓусебно поврзани со
прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата X
4.671.600,00
4.671.640,00
4.671.220,00
4.671.200,00

Координата Y
7.592.475,00
7.593.080,00
7.593.080,00
7.592.640,00

Бр. 149 - Стр. 29

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 6,06 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата X
4.570.350,00
4.574.275,00
4.574.650,00
4.570.750,00

Координата Y
7.644.850,00
7.643.925,00
7.645.355,00
7.646.325,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – бентонитска глина на локалитетот “с.Ранковце”, општина Ранковце.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 350.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 4
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – бакар, злато, сребро, олово и
цинк на локалитетот “Башибос-Бајрамбос”, општина
Дојран.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 400.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа oдлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-6048/1
7 декември 2009 година
Скопје

Бр.19-6049/1
7 декември 2009 година
Скопје

3071.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе

3072.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО, СРЕБРО,
ОЛОВО И ЦИНК НА ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“БАШИБОС-БАЈРАМБОС”, ОПШТИНА ДОЈРАН

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА
ДГПУТ “ИЗГРАДБА КОМЕРЦ“ – ДООЕЛ ЕКСПОРТ – ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“С. ДОЛНО ЛИСИЧЕ”, ОПШТИНА АЕРОДРОМ

1. На ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ
Скопје се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар,
злато, сребро, олово и цинк на локалитетот “БашибосБајрамбос”, општина Дојран.

1. На ДГПУТ “ИЗГРАДБА КОМЕРЦ“ – ДООЕЛ
експорт – импорт Скопје му се доделува концесија за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – песок и чакал на локалитетот “с.Долно Лисиче”, општина Аеродром.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

Стр. 30 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,11 km2 и е
определен со координатни точки мегусебно поврзани со
прави линии, како што 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

Координата X
4.646.413,00
4.646.570,00
4.646.443,00
4.646.340,00
4.646.141,00
4.646.133,00
4.646.280,00
4.646.322,00
4.646.261,00
4.646.296,00
4.646.367,00

Координата Y
7.545.458,00
7.545.614,00
7.545.828,00
7.545.887,00
7.545.859,00
7.545.637,00
7.545.640,00
7.545.635,00
7.545.541,00
7.545.481,00
7.545.528,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – песок и чакал на локалитетот
“с.Долно Лисиче”, општина Аеродром.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 2.520.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6050/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3073.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе

15 декември 2009

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЦЕМЕНТЕН ЛАПОРЕЦ НА
АД “ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ„ – СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СТРАНА ТРИ КРУШИ”, ОПШТИНА
СОПИШТЕ
1. На АД “ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ„ – Скопје му се
доделува концесија за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини – цементен лапорец на локалитетот “Страна Три Круши”, општина Сопиште.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,64 km2 и е
определен со координатни точки мегусебно поврзани со
прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата X
4.645.109,00
4.645.470,00
4.644.570,00
4.644.400,00

Координата Y
7.537.131,00
7.537.741,00
7.538.170,00
7.537.410,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – цементен лапорец на локалитетот “Страна Три Круши”, општина Сопиште.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 6.211.500,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6051/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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3074.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе

3075.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА „ОСИЈЕК - КОТЕКС“ - АД ОСИЈЕК ХРВАТСКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ДОБРОШАНЕ”, ОПШТИНА КУМАНОВО

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – АНДЕЗИТ НА ДПТГ „БАУ ИНВЕСТ“ – ЗОКИ АТАНАСОВ ЈТД ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.ГОРНО ТРОГИРЦИ”, ОПШТИНА
КАРБИНЦИ

1. На „ОСИЈЕК - КОТЕКС“ - АД Осијек Хрватска
се доделува концесија за вршење на детални геолошки
истражувања на минерални суровини – варовник на локалитетот “с. Доброшане”, општина Куманово.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 1,02 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка

Координата X

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6

4.661.200,00
4.661.124,00
4.660.850,00
4.659.850,00
4.660.350,00
4.660.450,00

Координата
Y
7.563.000,00
7.563.819,00
7.564.150,00
7.562.850,00
7.562.450,00
7.562.950,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – варовник на локалитетот “с. Доброшане”, општина Куманово.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 1.464.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6053/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

1. На ДПТГ „БАУ ИНВЕСТ“ – Зоки Атанасов ЈТД
Виница се доделува концесија за вршење на детални
геолошки истражувања на минерални суровини – андезит на локалитетот “с.Горно Трогирци”, општина Карбинци.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува поле 1 P1 =
0,13 km2 и поле 2 P2 = 0,22 km2 со вкупна површина P
= 0,35 km2 и е определен со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во
табелите и тоа:

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – андезит на локалитетот “с.Горно
Трогирци”, општина Карбинци.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 89.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
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8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6054/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3076.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА
ДПГТУТУ “ШАЗА КОМПАНИ“ ДООЕЛ УВОЗ –
ИЗВОЗ С. СЛАТИНО, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ЛЕШОК“, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ
1. На ДПГТУТУ “ШАЗА КОМПАНИ“ ДООЕЛ увоз
– извоз с. Слатино, општина Теарце се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на
минералнa суровинa – подземна вода на локалитетот
“с.Лешок“, општина Теарце.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,06 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелава и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата X
4.656.500,00
4.656.500,00
4.656.250,00
4.656.250,00

Координата Y
7.503.250,00
7.503.500,00
7.503.500,00
7.503.250,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – подземна вода на локалитетот “с.
Лешок“, општина Теарце.
5. 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 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Елаборат/Извештај за
извршените детални геолошки истражувања на минерални суровини е 120 дена по истекот на концесијата.

15 декември 2009

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6067/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3077.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДГТПУ „МИС ВАТО“ – ДООЕЛ С.ЉУБОШ СТУДЕНИЧАНИ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ “С.ЈАБОЛЦИ”, ОПШТИНА
СОПИШТЕ
1. На ДГТПУ „МИС - ВАТО“ – ДООЕЛ с.Љубош
Студеничани се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
– варовник на локалитетот „с.Јаболци”, општина Сопиште.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,99 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата
X
4.641.208,00
4.641.208,00
4.640.208,00
4.640.208,00

Координата
Y
7.526.082,00
7.527.082,00
7.527.082,00
7.526.082,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – варовник на локалитетот “с.Јаболци”, општина Сопиште.
5. 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 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.

15 декември 2009
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6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6068/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3078.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТДГУ „СМБ КОМПАНИ“ – ДООЕЛ ЕКСПОРТ – ИМПОРТ МАЛА РЕЧИЦА ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛАСКАРЦЕ”,
ОПШТИНА САРАЈ
1. На ТДГУ „СМБ КОМПАНИ“ – ДООЕЛ експорт
– импорт Мала Речица Тетово се доделува концесија за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – варовник на локалитетот “Ласкарце”, општина Сарај.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,33 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата
X
4.648.383,00
4.647.900,00
4.647.718,00
4.648.330,00

Координата
Y
7.516.175,00
7.516.315,00
7.515.729,00
7.515.611,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – варовник на локалитетот “Ласкарце”, општина Сарај.

Бр. 149 - Стр. 33

5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 4.160.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6069/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3079.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА РИК
“СИЛЕКС” АД КРАТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ”, ОПШТИНА ПРОБИШТИП
1. На РИК “СИЛЕКС” АД Кратово му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – бакар, злато и сребро на
локалитетот “Плавица и Црн Врв”, општина Пробиштип.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 27,61 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1

Координата У
7.592.840,00

Координата Х
4.649.430,00

Т-2

7.597.231,00

4.649.193,00

Т-3

7.597.440,00

4.643.080,00

Т-4

7.593.980,00

4.643.080,00

T-5

7.592.840,00

4.643.710,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 4
години, без можност за продолжување.

Стр. 34 - Бр. 149
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4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв”, општина Пробиштип.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 300.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6070/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3080.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија на седницата. одржана на 7.12.2009 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДПУ
„КОМ-ТРАНС“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. СТУДЕНИЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТУДЕНИЧАНИ“,
ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
1. На ДПУ „КОМ-ТРАНС“ ДООЕЛ увоз-извоз с.
Студеничани му се доделува концесија за вршење на
детални геолошки истражувања на минерални суровини – песок и чакал на локалитетот „Студеничани“, општина Студеничани.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,16 km2 и е
определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата Х
4.644.544,00
4.644.300,00
4.643.967,00
4.643.980,00

Координата Y
7.547.595,00
7.548.000,00
7.547.984,00
7.547.658,00

15 декември 2009

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – песок и чакал на локалитетот
„Студеничани“, општина Студеничани.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања, во износ од 1.210.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-6071/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3081.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 7.12.2009 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДПТ „ОРТИЗ“
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ВОЗАРЦИ“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
1. На ДПТ „ОРТИЗ“ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци
му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на
локалитетот „с.Возарци“, општина Кавадарци.
2. Површината на истражниот простор на Концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,07 km2 и е
определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата Х
4.583.920,00
4.584.080,00
4.583.980,00
4.583.700,00

Координата Y
7.577.100,00
7.577.180,00
7.577.440,00
7.577.380,00

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – кварц на локалитетот
„с.Возарци“, општина Кавадарци.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања, во износ од 61.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-6072/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3082.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ГЛИНА НА ДПТГ „БАУ ИНВЕСТ“ –
ЗОКИ АТАНАСОВ ЈТД ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ВИНИЧКО ПОЛЕ”, ОПШТИНА ВИНИЦА
1. На ДПТГ “БАУ ИНВЕСТ„ – Зоки Атанасов ЈТД
Виница се доделува концесија за вршење на детални
геолошки истражувања на минерални суровини – глина
на локалитетот “Виничко Поле”, општина Виница.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,09 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Бр. 149 - Стр. 35

Координата
X
4.639.820,00
4.639.540,00
4.639.300,00
4.639.620,00

Координата
Y
7.625.960,00
7.625.930,00
7.626.200,00
7.626.250,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – глина на локалитетот “Виничко
Поле”, општина Виница.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 89.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6074/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3083.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА
ДПТПМ “МАЛИ ЛОШИЊ“ ДООЕЛ ЕКСПОРТ –
ИМПОРТ С. ПИРОК, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ “МИХАЈЛОВА ЛИВАДА“, С.
НИЧИПУР, ОПШТИНА МАВРОВО – РОСТУШЕ
1. На ДПТПМ “МАЛИ ЛОШИЊ“ ДООЕЛ експорт
– импорт с. Пирок, општина Боговиње се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на
минералнa суровинa – подземна вода на локалитетот
“Михајлова Ливада“, с. Ничипур, општина Маврово Ростуше.

Стр. 36 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,08 km2
определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелава и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата X
4.620.850,00
4.620.583,00
4.620.509,00
4.620.896,00

Координата Y
7.473.211,00
7.473.311,00
7.473.626,00
7.473.440,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – подземна вода на локалитетот
“Михајлова Ливада“, с. Ничипур, општина Маврово Ростуше.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 309.499,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Елаборат/Извештај за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6075/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3084.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ОЛОВО, ЦИНК, ЗЛАТО,
СРЕБРО И БАКАР НА “РИ ЕНЕРГЕТИКА” ДОО
СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЛУКЕ”, ОПШТИНА
КРИВА ПАЛАНКА
1. На “РИ ЕНЕРГЕТИКА” ДОО Скопје се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања
на минерални суровини – олово, цинк, злато, сребро и
бакар на локалитетот “Луке”, општина Крива Паланка.

15 декември 2009

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 29,33 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што 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
Т-13
Т-14
Т-15
Т-16
Т-17
Т-18
Т-19
Т-20
Т-21

Координата
У
7.602.600,00
7.604.450,00
7.605.100,00
7.605.360,00
7.605.680,00
7.605.940,00
7.607.100,00
7.607.380,00
7.607.000,00
7.606.880,00
7.606.850,00
7.607.100,00
7.607.100,00
7.607.180,00
7.607.460,00
7.608.360,00
7.608.440,00
7.609.000,00
7.610.000,00
7.610.000,00
7.608.500,00

Координата
Х
4.690.800,00
4.692.120,00
4.691.550,00
4.691.540,00
4.691.920,00
4.692.400,00
4.692.980,00
4.692.760,00
4.691.300,00
4.691.080,00
4.690.500,00
4.690.260,00
4.690.180,00
4.690.000,00
4.689.700,00
4.688.960,00
4.688.720,00
4.688.260,00
4.687.640,00
4.686.000,00
4.683.580,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 4
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – олово, цинк, злато, сребро и
бакар на локалитетот “Луке”, општина Крива Паланка.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 776.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6076/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3085.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО
НА РИК “СИЛЕКС” АД КРАТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ”, ОПШТИНА
ПРОБИШТИП
1. На РИК “СИЛЕКС” АД Кратово му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – бакар, злато и сребро на
локалитетот “Плавица и Црн Врв”, општина Пробиштип.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 26,35
km2 и е определен со координатни точки мегусебно
поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
T-5
T-6

Координата Х
7.596.230,00
7.599.600,00
7.599.600,00
7.597.440,00
7.597.440,00
7.596.233,00

Координата Y
4.653.420,00
4.653.420,00
4.643.080,00
4.643.080,00
4.649.450,00
4.650.482,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 4
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв”, општина Пробиштип.
5.Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 300.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

Бр. 149 - Стр. 37

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”
Бр. 19-6077/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3086.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА РИК
“СИЛЕКС” АД КРАТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ”, ОПШТИНА КРАТОВО
1. На РИК “СИЛЕКС” АД Кратово му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини-бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв”, општина Кратово.
2.Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=29,11 km2
и е определен со координатни точки мегусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата Х
7.584.000,00
7.590.010,00
7.590.010,00
7.584.000,00

Координата Y
4.654.280,00
4.654.280,00
4.649.430,00
4.649.430,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 4
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв”, општина Кратово.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 300.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.

Стр. 38 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-6078/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3087.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА РИК
“СИЛЕКС” АД КРАТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ”, ОПШТИНА ПРОБИШТИП
1. На РИК “СИЛЕКС” АД Кратово се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на
минерални суровини – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв”, општина Пробиштип.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 29,99 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата
У
7.584.000,00
7.592.840,00
7.592.840,00
7.584.000,00

15 декември 2009

8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6081/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3088.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА РИК
“СИЛЕКС” АД КРАТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ”, ОПШТИНА КРАТОВО
1. На РИК “СИЛЕКС” АД Кратово се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на
минерални суровини – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв”, општина Кратово.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 26,40 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелава и тоа:

Координата
Х
4.649.430,00
4.649.430,00
4.643.710,00
4.648.310,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 4
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв”, општина Пробиштип.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 300.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 4
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв”, општина Кратово.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 300.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6082/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3089.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА РИК
“СИЛЕКС” АД КРАТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ”, ОПШТИНА ПРОБИШТИП
1. На РИК “СИЛЕКС” АД Кратово се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на
минерални суровини – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв”, општина Пробиштип.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 28,07 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 4
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв”, општина Пробиштип.
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5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 300.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.19-6083/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3090.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ОЛОВО И ЦИНК НА ДПТУ
“ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ “АНИШТЕ”, ОПШТИНА КРИВА
ПАЛАНКА
1. На ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ
Скопје се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – олово и
цинк на локалитетот “Аниште”, општина Крива Паланка.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 3,81 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што 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
Т-13
Т-14
Т-15

Координата У
7.622.360,00
7.621.960,00
7.622.400,00
7.622.100,00
7.622.700,00
7.624.860,00
7.624.983,00
7.625.187,00
7.625.291,00
7.625.686,00
7.625.238,00
7.625.100,00
7.624.580,00
7.623.660,00
7.622.620,00

Координата Х
4.670.000,00
4.671.000,00
4.671.270,00
4.671.800,00
4.672.250,00
4.670.560,00
4.670.260,00
4.670.073,00
4.669.854,00
4.669.318,00
4.669.069,00
4.669.500,00
4.669.700,00
4.670.570,00
4.670.650,00
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3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 4
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – олово и цинк на локалитетот
“Аниште”, општина Крива Паланка.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 300.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6084/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3091.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден
7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА, МИНЕРАЛНА, ТЕРМОМИНЕРАЛНА И ТЕРМАЛНА ВОДА
НА ТДПЗП “ЕКО ОАЗА“ САМАНДОВ ДОО С. ТАРИНЦИ, ОПШТИНА КАРБИНЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “МАЛА БОСКА - ТОПЛАК“, С. НИКОЛИЌ,
ОПШТИНА ДОЈРАН
1. На ТДПЗП “ЕКО ОАЗА“ САМАНДОВ ДОО с.
Таринци, општина Карбинци се доделува концесија за
вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – подземна, минерална, термоминерална и термална вода на локалитетот “Мала Боска - Топлак“, с. Николиќ, општина Дојран.

15 декември 2009

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука на поле Мала Боска изнесува P1 = 0,20 km2 , а на поле Топлак истата изнесува P2 = 0,28 km2 со вкупна површина од P = 0,48 km2
определена со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадени во табелите и тоа:
Мала Боска
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата X
4.567.750,00
4.568.080,00
4.568.300,00
4.568.125,00

Координата Y
7.641.725,00
7.642.300,00
7.642.000,00
7.641.575,00

Топлак
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата X
4.566.500,00
4.566.735,00
4.567.150,00
4.566.973,00

Координата Y
7.641.750,00
7.642.340,00
7.642.090,00
7.641.600,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – подземна, минерална, термоминерална и термална вода на локалитетот “Мала Боска - Топлак“, с. Николиќ, општина Дојран.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 120.500,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6085/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3092.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден
7.12.2009 година, донесе

15 декември 2009
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ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА
ДППУ “ЛЕКОВО“ УВОЗ – ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЛЕКОВО – ПЕШТЕРИЦА“,
ОПШТИНА ПРИЛЕП

3093.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009 година донесе

1. На ДППУ “ЛЕКОВО“ увоз – извоз ДООЕЛ Прилеп се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – подземна
вода на локалитетот “Леково – Пештерица“, општина
Прилеп.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,04 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА
ДПТПМ “МАЛИ ЛОШИЊ“ ДООЕЛ ЕКСПОРТ –
ИМПОРТ С. ПИРОК, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ГАРИ“, ОПШТИНА ДЕБАР

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9
Т-10

Координата X
4.583.900,00
4.583.700,00
4.583.853,00
4.583.850,00
4.583.877,00
4.583.945,00
4.583.933,00
4.583.922,00
4.583.899,00
4.583.886,00

Координата Y
7.553.000,00
7.553.000,00
7.553.297,00
7.553.353,00
7.553.397,00
7.553.392,00
7.553.348,00
7.553.298,00
7.553.202,00
7.553.204,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – подземна вода на локалитетот
“Леково – Пештерица“, општина Прилеп.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 105.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6087/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

1. На ДПТПМ “МАЛИ ЛОШИЊ“ ДООЕЛ експорт
– импорт с. Пирок, општина Боговиње се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на
минералнa суровинa – подземна вода на локалитетот
“с. Гари“, општина Дебар.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,43 km2
определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата X
4.596.000,00
4.596.000,00
4.595.225,00
4.595.250,00
4.595.450,00
4.595.775,00

Координата Y
7.474.675,00
7.475.000,00
7.475.000,00
7.474.350,00
7.474.210,00
7.474.575,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – подземна вода на локалитетот
“с. Гари“, општина Дебар.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 182.899,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Елаборат/Извештај за
извршените детални геолошки истражувања на минерални суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
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10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6087/2
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3094.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДТ “ФАТМИР РЕЏКОМ“ УВОЗ-ИЗВОЗ ЛАБУНИШТА ДОО - ЛАБУНИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ЛАБУНИШТА”,
ОПШТИНА СТРУГА
1. На ДТ „ФАТМИР РЕЏКОМ“ увоз-извоз Лабуништа ДОО – Лабуништа му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални
суровини – варовник на локалитетот “с. Лабуништа”,
општина Струга.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,03 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што 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
X
4.570.046,00
4.570.203,00
4.570.242,00
4.570.315,00
4.570.310,00
4.570.238,00
4.570.212,00
4.570.192,00
4.570.107,00

Координата
Y
7.466.800,00
7.466.900,00
7.466.847,00
7.466.876,00
7.466.760,00
7.466.693,00
7.466.767,00
7.466.767,00
7.466.689,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – варовник на локалитетот “с.
Лабуништа”, општина Струга.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа oдлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
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6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6088/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3095.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07, 88/08 и 52/09, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА
ДТТУ „КИКО-ТЕР„ ДООЕЛ С.МОКРИЕВО – НОВО
СЕЛО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ДОБРОШИНЦИ“,
ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
1. На ДТТУ „КИКО-ТЕР„ ДООЕЛ с.Мокриево –
Ново Село, му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
– песок и чакал на локалитетот „с.Доброшинци“, општина Василево.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува Р = 0,10 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата Х
4.599.538,00
4.600.000,00
4.600.456,00
4.600.416,00
4.600.035,00
4.599.551,00

Координата Y
7.639.040,00
7.639.020,00
7.638.968,00
7.639.023,00
7.639.108,00
7.639.275,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – песок и чакал на локалитетот
„с. Доброшинци“, општина Василево.
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5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања, во износ од 300.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-6089/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3096.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДН “ОПАЛИТ„
ДООЕЛ С. ЧЕШИНОВО – ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПРЖАНИ”, ОПШТИНА
КОЧАНИ
1. На ДН “ОПАЛИТ„ ДООЕЛ с. Чешиново – Чешиново – Облешево му се доделува концесија за вршење
на детални геолошки истражувања на минерални суровини – кварц на локалитетот “Пржани”, општина Кочани.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,46 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата X
4.649.675,00
4.649.925,00
4.650.800,00
4.650.570,00
4.650.520,00

Координата Y
7.611.100,00
7.611.550,00
7.611.050,00
7.610.900,00
7.610.650,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
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4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – кварц на локалитетот “Пржани”, општина Кочани.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 101.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-6090/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3097.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА “ЕУРОИТАЛИА” ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КРАСТА” С.ДЕБРЕШТЕ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ
1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – мермер на локалитетот
“Краста” с.Дебреште, општина Долнени.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,67 km2 и е
определен со координатни точки мегусебно поврзани со
прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата У
7.527.350,00
7.528.550,00
7.528.850,00
7.527.675,00

Координата Х
4.595.450,00
4.594.500,00
4.594.850,00
4.595.750,00
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3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Краста” с.Дебреште, општина Долнени.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6091/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3098.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА, МИНЕРАЛНА, ТЕРМОМИНЕРАЛНА И ТЕРМАЛНА ВОДА НА ДПТУ
“ОРАНЖЕРИИ - ДОБРА“ ДОО УВОЗ – ИЗВОЗ
КОЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ВИНИЧКА ВАДА“,
ОПШТИНА КОЧАНИ
1. На ДПТУ “ОРАНЖЕРИИ - ДОБРА“ ДОО увоз –
извоз Кочани се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералнa суровинa –
подземна, минерална, термоминерална и термална вода
на локалитетот “Виничка Вада“, општина Кочани.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука на поле 1 изнесува P1 =
0,02 km2 a на поле 2 истата изнесува P2 = 0,21 km2, со
вкупна површина P = 0,23 km2 определена со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, како
што се дадени во табелите и тоа:
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Поле 1
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата X
4.640.525,00
4.640.650,00
4.640.650,00
4.640.525,00

Координата Y
7.615.050,00
7.615.125,00
7.615.275,00
7.615.275,00

Поле 2
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7

Координата X
4.640.200,00
4.640.250,00
4.640.425,00
4.640.425,00
4.640.150,00
4.639.925,00
4.639.900,00

Координата Y
7.615.200,00
7.615.415,00
7.615.650,00
7.615.900,00
7.615.900,00
7.615.500,00
7.615.440,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – подземна, минерална, термоминерална и термална вода на локалитетот “Виничка Вада“, општина Кочани.
5. 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 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Елаборат/Извештај за
извршените детални геолошки истражувања на минерални суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6092/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3099.
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 1 од Законот
за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија”
бр. 07/08, 139/08 и 64/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
1. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на
поодделни локалитети понудени на Јавниот повик за
доделување на концесии за детални геолошки истражувања („Службен весник на Република Македонија“ бр.
108/09) се прекинува.
2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на
локалитетите:
Т-1/1. минерална суровина шкрилец на локалитетот
“Голем Рид“ с. Калаузлија – Радовиш;
Т-1/3. минерална суровина кварц на локалитетот
“Балталија“– Штип;
Т-1/4. минерална суровина глина на локалитетот
“Орљак“ Студена Бара –Куманово;
Т-1/6. минерална суровина кварцен песок на локалитетот “Бабица“– Старо Нагоричане;
Т-1/10. минерална суровина варовник на локалитетот “с. Требино“ – Македонски Брод;
Т-1/12. минерална суровина песок на локалитетот
“с. Брод“ – Новаци;
Т-1/13. минерална суровина варовник на локалитетот “Макреш – Бозов Дол“ с. Долни Липовиќ – Конче;
Т-1/14. минерална суровина варовник на локалитетот “Камен и Јанкулица“ с. Градовци – Зелениково;
Т-1/16. минерална суровина кварц на локалитетот
“Гавраница – Бел Камен“– Чашка;
Т-1/17. минерална суровина кварц на локалитетот
“с. Груниште“– Новаци;
Т-1/20. минерална суровина варовник на локалитетот “Зелениковец - Говрлево“– Сопиште;
Т-1/21. минерална суровина кварц на локалитетот
“Долни Бубачи“– Чашка;
Т-1/24. минерална суровина дијатомејска глина на
локалитетот “Попова Нива“ с. Градец – Крива Паланка;
Т-1/27. минерална суровина варовник на локалитетот “Дерин Дере“ с. Радање – Карбинци;
Т-1/28. минерална суровина песок, глина и лапорец
на локалитетот “Пештерница“ – Неготино;
Т-1/29. минерална суровина песок, глина и лапорец
на локалитетот “Пепелиште“ – Неготино;
Т-1/31. минерална суровина песок на локалитетот
“Маслинката“ с. Пепелиште – Неготино;
Т-1/33. минерална суровина андезитски туф на локалитетот “Камлеш“ – Ранковце;
Т-1/34. минерална суровина шкрилци на локалитетот “Почивало“ – Крива Паланка;
Т-1/38. минерална суровина кварц на локалитетот
„с. Бонче„ – Прилеп;
Т-1/43. минерална суровина глина на локалитетот
„Ергела„ – Новаци;
Т-1/45. минерална суровина кварц на локалитетот
„Штавица„ – Прилеп;
Т-1/49. минерална суровина варовник на локалитетот „Сушички Мост„ – с. Д. Бањица - Гостивар;
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Т-1/50. минерална суровина доломит на локалитетот „Сушички Мост„ – с. Д. Бањица - Гостивар;
Т-1/51. минерална суровина кварц на локалитетот
„с. Капиново„ – Чашка;
Т-1/54. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Форино„ – Гостивар;
Т-1/55. минерална суровина варовник на локалитетот „Требински равенци„ с. Суво Дол – Македонски
Брод;
Т-1/58. минерална суровина варовник на локалитетот „Камено Брдо„ с. Никоман – Карбинци;
Т-1/60. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Радање„ – Карбинци;
Т-1/62. минерална суровина туф на локалитетот „с.
Трипатанци„ – Пробиштип;
Т-1/64. минерална суровина кварц на локалитетот
„с. Мало Рувци„ – Прилеп;
Т-1/65. минерална суровина кварц на локалитетот
„с. Тополчани„ – Прилеп;
Т-1/66. минерална суровина кварц на локалитетот
„с. Вепрчани„ – Прилеп;
Т-1/69. минерална суровина кварц на локалитетот
„с. Бигла„ – Делчево;
Т-1/70. минерална суровина кварц на локалитетот
„с. Пелинце„ – Старо Нагоричане;
Т-1/71. минерална суровина кварц на локалитетот
„Малиште„ – Ранковце;
Т-1/73. минерална суровина кварц на локалитетот
„с. Псача„ – Ранковце;
Т-1/74. минерална суровина кварц на локалитетот
„Брија„ с. Мојанци – Арачиново;
Т-1/75. минерална суровина варовник на локалитетот „Цуцул„ с. Говрлево – Сопиште;
Т-1/80. минерална суровина кварц на локалитетот
„с. Селце„ – Крушево;
Т-1/81. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Горна Бањица„ – Гостивар;
Т-1/82. минерална суровина кварц на локалитетот
“Пчиња“ с. Драгоманце – Куманово;
Т-1/83. минерална суровина кварц на локалитетот
“Пчиња“ с. Коинци – Куманово;
Т-1/87. минерална суровина песок и чакал на локалитетот “с. Трубарево“ – Гази Баба;
Т-1/88. минерална суровина варовник на локалитетот “с. Бохула“ – Кавадарци;
Т-2/10. минерална суровина никел на локалитетот
“Ракле“– Прилеп;
Т-2/12. минерална суровина никел и железо на локалитетот “Црна Тумба“ – Прилеп;
Т-2/14. минерална суровина хром на локалитетот
“Арничко“, с. Рожден – Кавадарци;
Т-2/15. минерална суровина злато, бакар, сребро и
др. на локалитетот “Коњско“ – Гевгелија;
Т-2/17. минерална суровина злато, бакар, сребро и
др на локалитетот “Плавуш“ – Валандово;
Т-2/20. минерална суровина злато, бакар, сребро и
др на локалитетот “Серменин“ – Гевгелија;
Т-4/4. минерална суровина подземна вода на локалитетот “Голешница“ с. Царев Двор – Ресен;
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Т-4/7. минерална суровина подземна вода на локалитетот “Панчарица“, с. Бачишта - Зајас;
Т-4/11. минерална суровина подземна вода на локалитетот “Клисе Баир“ – Штип
се прекинува заради тоа што за понудените локалитети не се доставени доволен број на понуди.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6093/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3100.
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 2 од Законот
за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија”
бр. 07/08, 139/08 и 64/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

15 декември 2009

3101.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА “ЕУРОИТАЛИА”
ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РАМНИШТЕ”
С.МЕЛНИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – мермер на локалитетот
“Рамниште” с.Мелница, општина Прилеп.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,89 km2
и е определен со координатни точки мегусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата У
7.566.000,00
7.567.300,00
7.567.000,00
7.566.500,00

Координата Х
4.563.000,00
4.563.000,00
4.564.000,00
4.564.000,00

1. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на
поодделни локалитети понудени на Јавниот повик за
доделување на концесии за детални геолошки истражувања („Службен весник на Република Македонија“ бр.
108/09) се прекинува.
2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на
локалитетите:
Т-1/30. минерална суровина кварц на локалитетот
“Бадарица“ с. Отишино – Чашка.
Т-1/39. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Ѓопчели“ – Дојран.
Т-4/5. минерална суровина подземна вода на локалитетот “с. Габрово“ – Струмица.
Т-4/8. минерална суровина подземна вода на локалитетот “с. Драгожел“ – Кавадарци.
Т-4/13. минерална суровина подземна вода на локалитетот “Рушена црква“, с. Ничипур – с. Нистрово, Маврово – Ростуше.
Се прекинува заради тоа што содржината на понудите не одговара на барањата содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Рамниште” с.Мелница, општина Прилеп.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-6095/1
7 декември 2009 година
Скопје

Бр.19-6114/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009
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3102.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година донесе

3103.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ДПТУ “КРИН КГ” ДОО
УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЧАШКИТЕ” С.ПЕШТАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – МЕРМЕР НА “ЕУРОИТАЛИА”
ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЦУЦУЛЕТО”
С.ВЕПРЧАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На ДПТУ “КРИН КГ” ДОО увоз-извоз Прилеп
му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – гранит на
локалитетот “Чашките” с.Пештани, општина Прилеп.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,97 km2 и е
определен со координатни точки мегусебно поврзани со
прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:

1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – мермер на локалитетот
“Цуцулето” с.Вепрчани, општина Прилеп.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,50 km2
и е определен со координатни точки мегусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и
тоа:

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата У
7.556.475,00
7.555.650,00
7.555.500,00
7.556.375,00

Координата Х
4.571.325,00
4.571.200,00
4.572.325,00
4.572.450,00

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата У
7.565.200,00
7.565.600,00
7.566.050,00
7.565.600,00

Координата Х
4.568.700,00
4.567.600,00
4.567.700,00
4.568.800,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – гранит на локалитетот “Чашките” с.Пештани, општина Прилеп.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 1.200.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Цуцулето” с.Вепрчани, општина Прилеп.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа oдлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-6115/1
7 декември 2009 година
Скопје

Бр.19-6116/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
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3104.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе

3105.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА “ЕУРОИТАЛИА“ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГЕРЕКАРИЦА“ С. ВАРВАРА, ОПШТИНА СОПИШТЕ

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДТТУ “ЦРНА
РЕКА ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ “МАРКОВИ КУЛИ“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. На “ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералнa суровинa – подземна вода на локалитетот “Герекарица“ с. Варвара, општина Сопиште.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,0004 km2
и е определен со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелава и
тоа:

1. На ДТТУ “ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ Велес
се доделува концесија за вршење на детални геолошки
истражувања на минералнa суровинa – подземна вода
на локалитетот “Маркови Кули“, општина Кавадарци.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,03 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелава и тоа:

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата X
4.641.229,00
4.641.233,00
4.641.225,00
4.641.219,00
4.641.222,00
4.641.213,00

Координата Y
7.536.946,00
7.536.979,00
7.536.981,00
7.536.969,00
7.536.968,00
7.536.948,00

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата X
4.564.490,00
4.564.525,00
4.564.550,00
4.564.525,00

Координата Y
7.463.000,00
7.463.060,00
7.463.000,00
7.462.980,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини утврдување на рудните резерви на минералната суровина – подземна вода на локалитетот
“Герекарица“ с. Варвара, општина Сопиште.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Елаборат/Извештај за
извршените детални геолошки истражувања на минерални суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – подземна вода на локалитетот
“Маркови Кули“, општина Кавадарци.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 85.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Елаборат/Извештај за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-6117/1
7 декември 2009 година
Скопје

Бр.19-6118/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3106.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА “ЕУРОИТАЛИА” ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “МАЛА
СКРКА” С.БЕШИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – мермер на локалитетот
“Мала Скрка” с.Бешиште, општина Прилеп
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 2,0 km2 и
е определен со координатни точки мегусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата Y
7.568.010,00
7.569.200,00
7.568.740,00
7.567.000,00
7.567.320,00
7.568.000,00

Координата Х
4.556.490,00
4.556.630,00
4.555.000,00
4.555.025,00
4.555.650,00
4.555.650,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Мала
Скрка” с.Бешиште, општина Прилеп.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

Бр. 149 - Стр. 49

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6119/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3107.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТДГУ
„СМБ КОМПАНИ“ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
МАЛА РЕЧИЦА - ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“С. РОГЛЕ”, ОПШТИНА ЖЕЛИНО
1. На ТДГУ „СМБ КОМПАНИ“ ДООЕЛ експортимпорт Мала Речица – Тетово му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – варовник на локалитетот “с. Рогле”, општина Желино.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,43 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата
X
4.648.192,00
4.647.626,00
4.647.534,00
4.647.679,00
4.648.073,00
4.648.088,00

Координата
Y
7.515.236,00
7.515.220,00
7.515.000,00
7.514.274,00
7.514.443,00
7.515.000,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – варовник на локалитетот “с.
Рогле”, општина Желино.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 2.415.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа oдлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.

Стр. 50 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6121/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3108.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА “ЕУРОИТАЛИА” ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГОЛЕМ РАСТ” С.БЕШИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – мермер на локалитетот
“Голем Раст” с.Бешиште, општина Прилеп.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 1,44 km2 и е
определен со координатни точки мегусебно поврзани со
прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата У
7.566.700,00
7.567.350,00
7.567.350,00
7.567.800,00
7.567.000,00
7.566.700,00

Координата Х
4.553.000,00
4.553.000,00
4.554.000,00
4.555.000,00
4.555.000,00
4.554.500,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Голем
Раст” с.Бешиште, општина Прилеп.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.

15 декември 2009

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6122/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3109.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА „ЕУРОИТАЛИА” ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СКРКА”
С.ВЕПРЧАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – мермер на локалитетот
“Скрка” с.Вепрчани, општина Прилеп.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,38 km2 и е
определен со координатни точки мегусебно поврзани со
прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата У
7.562.800,00
7.563.150,00
7.562.700,00
7.562.400,00

Координата Х
4.573.900,00
4.573.300,00
4.572.900,00
4.573.500,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Скрка” с.Вепрчани, општина Прилеп.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа длука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6123/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3110.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ТДПИ “ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ” ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ТУМБА” С.
БЕЛОВОДИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. На ТДПИ “ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ” експорт-импорт АД Скопје му се доделува концесија за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – мермер на локалитетот “Тумба”
с.Беловодица, општина Прилеп.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,47 km2
и е определен со координатни точки мегусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7

Координата Y
7.559.766,00
7.559.458,00
7.559.780,00
7.559.610,00
7.559.720,00
7.560.450,00
7.559.900,00

Координата Х
4.578.507,00
4.578.235,00
4.577.840,00
4.577.470,00
4.577.220,00
4.577.050,00
4.577.860,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.

Бр. 149 - Стр. 51

4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Тумба” с.Беловодица, општина Прилеп
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 950.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6124/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3111.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА „ЕУРОИТАЛИА”
ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КЛАДНИК”
С.КОЗИЦА, ОПШТИНА ДРУГОВО
1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – мермер на локалитетот
“Кладник” с.Козица, општина Другово.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,60 km2
и е определен со координатни точки мегусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата У
7.494.870,00
7.495.345,00
7.494.900,00
7.494.650,00
7.494.300,00

Координата Х
4.587.080,00
4.587.565,00
4.588.160,00
4.588.180,00
4.587.850,00

Стр. 52 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Кладник” с.Козица, општина Другово.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6125/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3112.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ШКРИЛЕЦ НА ДГПНКИТГМ “ТРГО
ИНЖЕНЕРИНГ“ – ЈОВАН И ДР. ДОО ГОСТИВАР
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РАДИБУШ”, ОПШТИНА
РАНКОВЦЕ
1. На ДГПНКИТГМ “ТРГО ИНЖЕНЕРИНГ„ – Јован и др. ДОО Гостивар му се доделува концесија за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – шкрилец на локалитетот “Радибуш”,
општина Ранковце.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,03 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

15 декември 2009

Координата
X
4.675.900,00
4.675.865,00
4.675.688,00
4.675.745,00
4.675.545,00
4.675.600,00

Координата
Y
7.590.490,00
7.590.600,00
7.590.650,00
7.590.470,00
7.590.400,00
7.590.360,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – шкрилец на локалитетот “Радибуш”, општина Ранковце.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 115.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”
Бр.19-6126/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3113.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТУФ НА “РИК СИЛЕКС“
АД КРАТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СТАРИ ЛОЗЈА”,
ОПШТИНА КРАТОВО
1. На „РИК СИЛЕКС“ АД Кратово му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – туф на локалитетот “Стари Лозја”, општина Кратово.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,28 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата
X
4.658.760,00
4.659.320,00
4.659.320,00
4.658.760,00

Координата
Y
7.585.200,00
7.585.200,00
7.585.700,00
7.585.700,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – туф на локалитетот “Стари
Лозја”, општина Кратово.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа oдлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6127/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3114.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТДГУ “СМБ КОМПАНИ„ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ МАЛА РЕЧИЦА - ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ЧАЈЛЕ”,
ОПШТИНА ГОСТИВАР
1. На ТДГУ “СМБ КОМПАНИ„ ДООЕЛ експортимпорт Мала Речица – Тетово му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – варовник на локалитетот “с. Чајле”, општина Гостивар.

Бр. 149 - Стр. 53

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,90 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата
X
4.628.720,00
4.628.910,00
4.630.130,00
4.629.859,00

Координата
Y
7.496.760,00
7.496.160,00
7.496.940,00
7.497.560,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – варовник на локалитетот “с.
Чајле”, општина Гостивар.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 3.160.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа oдлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6128/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3115.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – МЕРМЕР НА “ЕУРОИТАЛИА”
ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ДЕБРЕШТЕ”,
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – мермер на локалитетот “с.
Дебреште”, општина Кавадарци.

Стр. 54 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P =0,98 km2 и
е определен со координатни точки мегусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата У
7.572.880,00
7.574.000,00
7.574.000,00
7.572.880,00

Координата Х
4.590.960,00
4.590.960,00
4.590.080,00
4.590.080,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “с. Дебреште”, општина Кавадарци.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6129/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3116.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе

15 декември 2009

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,48 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелава и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата Y
7.567.000,00
7.567.100,00
7.567.200,00
7.567.490,00
7.567.720,00
7.567.000,00

Координата Х
4.558.630,00
4.558.540,00
4.558.640,00
4.558.609,00
4.559.400,00
4.559.400,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Гумниште” с.Беловодица, општина Прилеп.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа oдлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6130/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3117.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА “ЕУРОИТАЛИА” ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГУМНИШТЕ” С.БЕЛОВОДИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА „ЕУРОИТАЛИА” ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРН
ГАБЕР” С.БАБИНО, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералнa суровинa – мермер на локалитетот
“Гумниште” с.Беловодица, општина Прилеп.

1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – мермер на локалитетот
“Црн Габер” с.Бабино, општина Демир Хисар.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,02 km2
и е определен со координатни точки мегусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7

Координата У
7.506.299,00
7.506.284,00
7.506.306,00
7.506.406,00
7.506.412,00
7.506.500,00
7.506.427,00

Координата Х
4.572.893,00
4.572.963,00
4.573.016,00
4.573.044,00
4.573.000,00
4.573.000,00
4.572.893,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Црн
Габер” с.Бабино, општина Демир Хисар.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа длука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6132/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3118.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009 година донесе

Бр. 149 - Стр. 55

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА “ЕУРОИТАЛИА“ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РАМНИШТЕ” С.НИКОДИН, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. На “ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералнa суровинa – мермер на локалитетот
“Рамниште” с.Никодин, општина Прилеп.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува за поле 1 P1 =
0,94 km2, а за поле 2 P2 = 0,96 km2 со вкупна површина P = 1,90 km2 и е определена со координатни точки
меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено
во табелите и тоа:
Поле 1
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата У
7.560.000,00
7.559.300,00
7.560.600,00
7.560.800,00

Координата Х
4.586.600,00
4.587.150,00
4.587.800,00
4.587.000,00

Поле 2
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата У
7.561.300,00
7.562.100,00
7.562.500,00
7.561.300,00

Координата Х
4.588.150,00
4.588.500,00
4.587.850,00
4.587.100,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Рамниште” с.Никодин, општина Прилеп.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

Стр. 56 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6133/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3119.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА “ЕУРОИТАЛИА“ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГРОБИШТА” С.ПАЛЧИШТЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ
1. На “ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на локалитетот
“Гробишта” с.Палчиште, општина Боговиње.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува за поле 1 P1 =
0,08 km2, а за поле 2 P2 = 0,04 km2 со вкупна површина P = 0,12 km2 и е определена со координатни точки
меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено
во табеливе и тоа:
Поле 1
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата У
7.494.050,00
7.494.050,00
7.494.400,00
7.494.400,00

Координата Х
4.648.500,00
4.648.300,00
4.648.300,00
4.648.560,00

Поле 2
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата У
7.494.300,00
7.494.250,00
7.493.970,00
7.494.000,00

Координата Х
4.648.600,00
4.648.800,00
4.648.815,00
4.648.700,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Гробишта” с.Палчиште, општина Боговиње.

15 декември 2009

5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6134/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3120.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – МЕРМЕР НА “ЕУРОИТАЛИА” ДОО
СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “МАРКОВ СТАП”,
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – мермер на локалитетот
“Марков Стап”, општина Кавадарци.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P =1,00 km2
и е определен со координатни точки мегусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата У
7.570.120,00
7.571.120,00
7.571.120,00
7.570.120,00

Координата Х
4.594.620,00
4.594.620,00
4.595.620,00
4.595.620,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Марков Стап”, општина Кавадарци.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6135/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3121.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА “ЕУРОИТАЛИА”
ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ВУКСАН”,
ОПШТИНА КУМАНОВО
1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – мермер на локалитетот
“Вуксан”, општина Куманово.
2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P =0,95 km2
и е определен со координатни точки мегусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата Y
7.544.190,00
7.544.750,00
7.545.270,00
7.544.650,00

Координата Х
4.666.590,00
4.666.820,00
4.665.390,00
4.665.170,00

Бр. 149 - Стр. 57

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – мермер на локалитетот “Вуксан”, општина Куманово.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6136/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3122.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на ден
7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС
CO2 НА ДПТ “ГОДИНГ ПЕТРОЛ“ ГАЈУР И ДР.
ДОО ЕКСПОРТ – ИМПОРТ ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ПИРОК“ , ОПШТИНА БОГОВИЊЕ
1. На ДПТ “ГОДИНГ ПЕТРОЛ“ Гајур и др. ДОО
експорт – импорт Тетово се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералнa
суровинa – минерална вода и гас CO2 на локалитетот
“с. Пирок“ , општина Боговиње.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,002 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:

Стр. 58 - Бр. 149

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Координата
X
4.641.223,00
4.641.319,00
4.641.291,00
4.641.218,00

Координата
Y
7.493.098,00
7.493.157,00
7.493.186,00
7.493.110,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – минерална вода и гас CO2 на
локалитетот “с. Пирок“, општина Боговиње.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 180.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6137/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3123.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на ден
7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА НА
ДЗТУ “КАНЕТ АГРО“ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. НЕГОРЦИ“ , ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
1. На ДЗТУ “КАНЕТ АГРО“ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за вршење на детални геолошки
истражувања на минерална суровина – геотермална вода на локалитетот “с. Негорци“ , општина Гевгелија.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 1,07 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

15 декември 2009

Координата X
4.561.360,00
4.562.580,00
4.562.950,00
4.562.950,00
4.561.740,00
4.561.360,00

Координата Y
7.625.500,00
7.625.520,00
7.625.760,00
7.626.000,00
7.626.340,00
7.626.390,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – геотермална вода на локалитетот “с. Негорци“, општина Гевгелија.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 200.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа oдлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6138/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3124.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН НА “ЕУРОИТАЛИА” ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПОЛИЧЕ”
С.МАНАСТИР, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. На “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – травертин на локалитетот
“Поличе” с.Манастир, општина Прилеп.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,65 km2
и е определен со координатни точки мегусебно поврзани со прави линии, како што 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

Координата У
7.561.780,00
7.561.200,00
7.561.100,00
7.560.750,00
7.560.900,00
7.561.180,00
7.561.380,00
7.561.800,00
7.561.740,00
7.561.900,00

Координата Х
4.559.560,00
4.559.700,00
4.559.900,00
4.560.060,00
4.560.500,00
4.560.600,00
4.560.260,00
4.560.280,00
4.559.940,00
4.559.800,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – травертин на локалитетот
“Поличе” с.Манастир, општина Прилеп.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од 7 дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6139/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3125.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе

Бр. 149 - Стр. 59

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ТУФ НА “РИК СИЛЕКС„ АД КРАТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАРАЏИН КРСТ”
С. ШОПСКО РУДАРИ, ОПШТИНА КРАТОВО
1. На „РИК СИЛЕКС“ АД Кратово му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини – туф на локалитетот “Караџин Крст” с. Шопско Рудари, општина Кратово.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,17 km2 и
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани
со прави линии, како што е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата X
4.661.300,00
4.661.540,00
4.661.995,00
4.661.795,00
4.661.380,00

Координата Y
7.583.330,00
7.583.300,00
7.583.070,00
7.582.840,00
7.583.100,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2
години, без можност за продолжување.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – туф на локалитетот “Караџин
Крст” с. Шопско Рудари, општина Кратово.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа oдлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за
концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6140/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Стр. 60 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 декември 2009

3126.
Врз основа на член 219 став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
87/08 и 6/09), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 7.12.2009 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ
ЗА ВОДИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник – Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија му
престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 1
Со оваа одлука се формира Национален совет за води како советодавно тело, заради разгледување на прашањата за управување со водите, усогласување и координирање на различните потреби и интереси, како и
предлагање на различни мерки за зачувување, заштита
и постојано подобрување на режимот на водите на територијата на Република Македонија.
Член 2
Националниот совет за води е составен од девет
члена и тоа:
1. Илбер Мирта од Министерството за животна средина и просторно планирање, претседател;
2. Доц. д-р Михаил Кочубовски од Министерството
за здравство;
3. Љубиша Георгиевски од Министерството за
транспорт и врски;
4. Јетон Кучи од Министерството за економија;
5. Благоја Стоилов од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
6. Стојан Лазаров од Заедницата на единиците на
локалната самоуправа;
7. Проф. д-р Трајче Стафилов од Македонската академија на науките и уметностите;
8. Руска Мицева од Еколошкото друштво „Вила Зора“ и
9. Еден претставник од Советот за управување со
Вардарскиот речен слив, кој ќе биде именуван по конституирањето на Советот за управување со Вардарскиот речен слив во Република Македонија.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-6221/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3127.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на времено користење без надомест на Кабинетот на
Претседателот на Република Македонија, за период од
шест месеци од денот на влегување во сила на оваа одлука.
Член 3
Генералниот секретар на Владата на Република Македонија ќе склучи договор со Генералниот секретар на
Кабинетот на Претседателот на Република Македонија,
со кој ќе се уредат правата и обврските за користење на
движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.19-6233/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 149 - Стр. 61

3128.

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ТУЛАРСКА ГЛИНА НА АД „ОРАНЖЕРИИ“ - С. ХАМЗАЛИ
БОСИЛОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАТУНИШТЕ - БОЛНО“, ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.19-6079/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Стр. 62 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 декември 2009

3129.

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ДМТУТ „ФЕРО - ТРАНС“ - ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
ДОО С. КОЛАРИ ЗАЈАС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРАСТА“ С. КОЛАРИ, ОПШТИНА ЗАЈАС

Бр.19-6035/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 149 - Стр. 63

3130.

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ДГТ „ЖИКОЛ“ - ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БАИР“ С. ГОРНО ОРИЗАРИ, ОПШТИНА ВЕЛЕС

Бр.19-6029/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Стр. 64 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 декември 2009

3131.

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДГТ „ЖИКОЛ“ - ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОБРОШИНЦИ“, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Бр.19-6073/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 149 - Стр. 65

3132.

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА - МЕРМЕР НА „ЕУРОИТАЛИА“ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. РАДОВО“,
ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Бр.19-6131/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Стр. 66 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 декември 2009

3133.

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДГПУТ „ИЗГРАДБА КОМЕРЦ“ – ДООЕЛ
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ИДРИЗОВО“, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Бр.19-6052/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 149 - Стр. 67

3134.

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА „ЕУРОИТАЛИА“ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ДУФ“, ОПШТИНА МАВРОВО - РОСТУШЕ

Стр. 68 - Бр. 149

Бр.19-6120/1
7 декември 2009 година
Скопје

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 декември 2009

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

15 декември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3135.
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИСЛАМСКА
РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН, СО СЕДИШТЕ ВО
ИСЛАМАБАД
1. Владата на Република Македонија за Почесен
конзул на Република Македонија во Исламска Република Пакистан, со седиште во Исламабад го именуваФејсал Куреши.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 148/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3136.
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА
РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО
ШТУДГАРТ
1. Владата на Република Македонија за Почесен
конзул на Република Македонија во Сојузна Република
Германија, со седиште во Штудгарт, го именува: Михаел Шмид.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 149/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Бр. 149 - Стр. 69

3137.
Врз основа на член 4 став 2 од Одлуката за формирање Комисија за гранични премини на Република Македонија со соседните држави („Службен весник на Република Македонија“ број 118/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ
И СЕКРЕТАР НА КОМИСИЈАТА ЗА ГРАНИЧНИ
ПРЕМИНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО
РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА, РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА, РЕПУБЛИКА КОСОВО
И РЕПУБЛИКА СРБИЈА
1. За претседател на Комисијата за гранични премини на Република Македонија со Република Албанија,
Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија се именува, г-дин Абдулкадар
Мемеди, државен секретар во Министерството за надворешни работи.
- За заменик претседател на Комисијата за гранични
премини на Република Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија се именува, г-дин Јованчо Аспровски, виш полициски советник во Секторот за
гранични работи во Министерството за внатрешни работи.
2. За членови на Комисијата за гранични премини
на Република Македонија со соседните држави се именуваат:
- Г-дин Авдиљ Реџепи, виш полициски советник во
Секторот за гранични работи и миграции во Министерството за внатрешни работи;
- Г-дин Сејдали Салиу, државен советник во Министерството за надворешни работи;
- Г-дин Марин Деливанов, раководител на одделение во Министерството за транспорт и врски;
- Г-ѓа Ирена Василеска Шалевиќ, од Секторот за
утврдување и наплата на даноци во Министерството за
финансии;
- Г-ѓа Ана Каранфиловска Мазневска, државен советник во Министерството за животна средина и просторно планирање;
- Г-дин Илија Јаноски, началник на одделение за
меѓународна соработка од Царинската управа;
- Г-дин Дарко Буровски, помошник раководител на
Сектор за геодетски работи од Агенцијата за катастар
на недвижности;
- Г-дин Благоја Тевдовски, раководител на Сектор
за одржување и заштита на патишта од Агенцијата за
државни патишта.
3. За секретар на Комисијата за гранични премини
на Република Македонија со соседните држави се именува г-дин Умит Касум, помлад соработник во одделението - визен центар при Министерството за надворешни работи.

Стр. 70 - Бр. 149

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.151/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3138.
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ХРВАТСКА, СО СЕДИШТЕ ВО РИЕКА
1. Владата на Република Македонија за Почесен
конзул на Република Македонија во Република Хрватска, со седиште во Риека, го именува:
- Горан Калоѓера.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 152/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3139.
Врз основа на член 5 став 7 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЕНЕРГЕТСКИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА 2009 ГОДИНА
I
Во Програмата за детални геолошки истражувања
на енергетски минерални суровини за 2009 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/09),
во делот II став 1 износот „40.000.000,00“ се заменува
со износот „47.835.179,00“.
Во табелата во позицијата со реден број 1, износот
„22.000.000,00“ се заменува со износот „38.899.597,00“.
Во позицијата со реден број 2, износот „743.438,00“
се заменува со износот „540.000,00“.

15 декември 2009

Позициите со реден број 3, 4, 5 и 6 се бришат.
Во позицијата со реден број 7, износот „850.000,00“
се заменува со износот „395.300,00“.
Во позицијата со реден број 8, износот „150.000,00“
се заменува со износот „125.080,00“.
Позициите со реден број 9 и 10 се бришат.
Во позицијата со реден број 11, износот
„850.000,00“ се заменува со износот „425.980,00“.
Во позицијата со реден број 12, износот
„150.000,00“ се заменува со износот „125.080,00“.
Во позицијата со реден број 13, износот
„850.000,00“ се заменува со износот „442.500,00“.
Во позицијата со реден број 14, износот
„150.000,00“се заменува со износот „125.080,00“.
Во позицијата со реден број 15, износот
„5.756.562,00“ се заменува со износот „6.756.562,00“.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањетo во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-4861/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3140.
Врз основа на член 36 став 5 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, 88/08 и 115/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2009 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ГЕОЛОШКО ИНФОРМАТИВНИОТ СИСТЕМ – (GIS) ЗА
2009 ГОДИНА
I
Во Програмата за геолошко информативниот систем - (GIS) за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/09) во делот II износот
„10.000.000,00“ се заменува со износот „1.509.000,00“.
Во табелата во позицијата со реден број 10, износот
„974.800,00“ се заменува со износот „1.509.000,00“.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-4865/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
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3141.
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 7.12.2009 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 2009 ГОДИНА
I
Во Програмата за основни геолошки истражувања
за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/09), во делот II став 1 зборовите:
„31.618.000,00 (триесет и еден милион шесто и осумнаесет илјади денари)“ се заменуваат со зборовите
„24.474.821,00 (дваесет и четири милиони четиристотини седумдесет и четири илјади осумсто дваесет и
еден денар)“.
Во точката 1, износот „6.000.000,00“ се заменува со
износот „5.000.000,00“.
Во точката 2, износот „500.000,00“ се заменува со
износот „450.000,00“.
Во точката 3, износот „7.000.000,00“ се заменува со
износот „4.235.741,00“.
Во точката 4, износот „1.750.000,00“ се заменува со
износот „1.746.580,00“.
Во точката 5, износот „1.750.000,00“ се заменува со
износот „1.253.500,00“.
Во точката 6, износот „1.378.700,00“ се заменува со
износот „1.172.400,00“.
Во точката 7, износот „1.000.000,00“ се заменува со
износот „650.000,00“.
Во точката 8, износот „1.000.000,00“ се заменува со
износот „650.000,00“.
Точката 9, се брише.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањетo во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-6103/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3142.
По Извршеното срамнување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и
за давање на трајно користење на недвижни ствари на
Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/09), направена е
техничка грешка, поради што се дава
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ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Во насловот на Одлуката и во членот 1 наместо зборот „движни“, треба да стои зборот „недвижни“.
Бр. 19-5927/2
Од Владата на Република
14 декември 2009 година
Македонија
Скопје
____________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
3143.
Врз основа на член 9 од Законот за печатот на Република Македонија и печатите на државните органи во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија” бр.86/08), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, ГОЛЕМИНАТА И СОДРЖИНАТА
НА ПЕЧАТИТЕ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ЧУВАЊЕ
И УПОТРЕБА, КАКО И ЗА ШТЕМБИЛИТЕ НА
ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ
I. Предмет на уредување
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, големината и содржината на печатите, начинот на нивното чување и употреба, како и за штембилите на државните
органи.
II. Печат на државните органи
Член 2
Печатот на државните органи има облик на круг, во
средината е грбот на Република Македонија, а околу
него во концентрични кругови е испишан називот и седиштето на државниот орган.
Големината на печатот на државните органи е со
пречник од 32 мм.
Печатот на државните органи се изработува од гума, пластика, метал или од друг соодветен материјал.
III. Печат со помал обем
Член 3
Државните органи можат да имаат и печат со помал
обем (во натамошниот текст: мал печат).
Малиот печат има иста пишана содржина, како и
печатот од член 2 став 1 од овој правилник, со тоа што
називот на државниот орган може да биде испишан со
скратен текст, од кој недвосмислено се гледа на кој државен орган припаѓа.
Големината на малиот печат на државните органи е
со пречник од 20 мм.
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IV. Начин на чување и употреба на печатот
Член 4
Државните органи водат евиденција за печатите
кои ги имаат.
Евиденцијата од став 1 на овој член, содржи: реден
број; број и датум на одлуката со која е набавен печатот; отпечаток на печатот; почеток на употреба; потпис
на задолженото лице за употреба на печатот; неговото
ставање вон употреба; и забелешка.
Печатот се предава на задолженото лице за неговото користење и за тоа се составува посебен записник.
Записникот од став 3 на овој член, го потпишуваат
лицето што го предава и лицето што го прима печатот.
Печатот се чува и се употребува во просториите на
државниот орган.
По исклучок од став 5 на овој член, ако се презема
службено дејствие надвор од службените простории
печатот може да се употребува и надвор од седиштето
на органот.
Печатот се става на актот од левата страна на потписот на овластеното лице за потпис.
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Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 11-5064/3
4 декември 2009 година
Министер за правда,
Скопје
Михајло Маневски,с.р
__________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
3144.
Врз основа на член 57 став 1 алинеја 1 од Законот за
научно - истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08 и 103/08) министерот за
образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ
КРИТЕРИУМИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И НАДЗОР НА
ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ НА СУБЈЕКТИТЕ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

V. Штембил на државните органи
Член 5
Штембилот на државните органи (во натамошниот
текст: штембилот), се употребува за евидентирање на
акти и други писмена на органот.
Штембилот има форма на правоаголник со големина од 60 х 30 мм и се изработува од гума, пластика, метал или од друг соодветен материјал.
Штембилот содржи назив на државниот орган и неговото седиште, како и други податоци.
Називот и седиштето се испишуваат хоризонтално,
а под него се остава празен простор за впишување на
број на актот, на другите писмена и на датумот на неговото издавање.
Отпечаток на штембилот се става во заглавието на
актот и на другите писмена, од неговата лева страна
или може да биде отпечатен и во заглавието на актот
или на другите писмена.
Државниот орган може по потреба да има повеќе
штембили со иста содржина.
Штембилот се чува на ист начин, како што се чува
и печатот на државниот орган.
VI. Преодна и завршна одредба
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Упатството за големината и употребата на печатите и штембилите на државните органи („Службен весник на Социјалистичка Република
Македонија” бр. 25/64).

Член 1
Во Правилникот за постапката и поблиските критериуми за финансирање и надзор на годишните програми за научно - истражувачката дејност на субјектите на
научно - истражувачката дејност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 88/09), во поднасловот II.1.
„Годишни програми“ по зборот „програми“ се додаваат зборовите: "и проекти".
Член 2
Во членот 6 по ставот 1 се додаваат пет нови ставови 2, 3, 4, 5 и 6, кои гласат:
"Финансирањето на годишните програми се врши
по пат на јавен конкурс.
Јавниот конкурс од ставот 1 на овој член може да се
распише како конкурс за финансирање на годишна
програма и како конкурс за финансирање на проекти.
Јавниот конкурс за наредната година се распишува
најдоцна до крајот на месец септември во тековната
календарска година.
Јавниот конкурс за финансирање на проекти се
спроведува според одредбите на Правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти односно програми.
Државната високообразовна установа во нивните
единици насочени кон наука (научни институти) и во
единици насочени кон образование засновано на наука
(факултети), или јавната научна установа која во тековната година учествува на конкурсот за финансирање на
годишна програма преку која се финансираат и проекти, не може истовремено да учествува и на јавниот
конкурс за финансирање на проекти."
Ставот 2 се брише.
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Член 3
За финансирање на годишна програма за научноистражувачка дејност на државните високообразовни
установи и јавните научни установи во 2010 година
министерството ќе распише посебен јавен конкурс во
согласност со овој правилник, најдоцна до крајот на декември 2009 година.
Член 4
Јавните конкурси за финансирање на научно-истражувачките проекти кои се започнати пред влегувањето
во сила на овој правилник ќе завршат согласно одредбите на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-10150/1
15 декември 2009 година
Министер,
Скопје
Никола Тодоров, с.р.
__________
3145.
Врз основа на член 57 став 1 алинеја 2 од Законот
за научно-истражувачка дејност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 46/08 и 103/08) министерот
за образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
ОДНОСНО ПРОГРАМИ
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно - истражувачки проекти односно
програми („Службен весник на Република Македонија“
бр. 82/09), во членот 2 по зборовите: „се доделуваат
на“ се додаваат зборовите: „државните универзитети
во нивните единици насочени кон наука (научни институти и во единици насочени кон образование засновано на наука (факултети), јавните научни установи,“.
Член 2
Во член 4 во ставот 1 зборовите: „во првото тромесечие на“ се заменуваат со зборовите: „најдоцна до
крајот на месец септември во тековната календарска
година за“, а по зборовите: „за финансирање проекти
на“ се додаваат зборовите: „државните универзитети
во нивните единици насочени кон наука (научни институти и во единици насочени кон образование засновано на наука (факултети), јавните научни установи,““.
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Државната високообразовна установа во нивните
единици насочени кон наука и образование (институти
и факултети) или јавната научна установа која во те-
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ковната година учествува на конкурсот за финансирање на годишна програма преку која се финансираат и
проекти не може истовремено да учествува и на конкурсот за финансирање на проекти“.
Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:
„Конкурсите за билатерални меѓународни проекти
ќе се објавуваат согласно потпишаните извршни програми за билатерална соработка.“
Член 3
Во член 8 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Главен истражувач не може да биде лице кое во
претходен проект не ги исполнило законските услови
во однос на проектите финансирани од Буџетот на Република Македонија, односно средства не се доделуваат за проект доколку главниот истражувач на проектот
не доставил годишен или завршен извештај за претходниот проект или истиот бил негативно оценет.“
Член 4
По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи:
„Член 10-а
Предлог-проектите ги разгледува Советот за научно-истражувачка дејност, ги класифицира според научни подрачја и ја составува листата на независни рецензенти.
Ако член на Советот за научно-истражувачка дејност е раководител, учесник или на било кој начин
учествува со одреден проект поднесен за финансирање
во рамките на конкурсот за финансирање на научноистражувачки проекти, се иззема од процесот на евалуација и одлучување за тој проект.“
Член 5
Во членот 13 во ставот 1 по зборовите: „проекти“ се
додаваат зборовите: "и изготвува предлог-одлука за
нивно финансирање".
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Одлуката за финансирање која се донесува од
страна на министерот е врз основа на предлог-одлуката
од Советот за научно-истражувачка дејност и расположливите средства од Буџетот на Република Македонија“.
Член 6
Јавните конкурси за финансирање на научно-истражувачките проекти кои се започнати пред влегувањето
во сила на овој правилник ќе завршат согласно одредбите на овој правилник.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-10151/1
15 декември 2009 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
3146.
Врз основа на член 8а став 10 од Законот за превоз
во патниот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија” бр.68/04, 127/06 и 114/09), министерот за
транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛОТ ИЛИ ОД НЕГО
ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПРЕВОЗ,
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ
ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
Член 1
Во Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на управителот
или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и
на сертификатот професионална компетентност
(„Службен весник на Република Македонија” бр.39/07,
4/08 и 20/09), во член 4 ставот 2 зборовите: „најдоцна
еден месец пред одржувањето на испитoт” се бришат.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-14917
14 декември 2009 година
Министер,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
__________
3147.
Врз основа на член 8б став 10 од Законот за превоз
во патниот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија” бр.68/04, 127/06 и 114/09), министерот за
транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ, ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН
ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ
Член 1
Во Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен соо-
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браќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот („Службен весник на Република Македонија” бр.39/07, 4/08 и 20/09), во член 4
ставот 2 зборовите: „најдоцна еден месец пред одржувањето на испитите” се бришат.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-14917
14 декември 2009 година
Министер,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
__________
ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН“
3148.
Врз основа на членовите 1, 2, 7, 12, 16, 17 и 18 од
Законот за државните награди (“Службен весник на Република Македонија” број 52/2006 и 54/2007), Одборот
за доделување на државната награда “Мито Хаџи Василев Јасмин”, на седницата одржана на 24 ноември 2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА
„МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН“ ВО 2009 ГОДИНА ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОБЛАСТА НА ПУБЛИЦИСТИКАТА И
НОВИНАРСТВОТО
I. За остварување во областа на публицистиката,
државната награда се доделува на:
- Махи Несими, публицист.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-5250/2
15 декември 2009 година
Скопје

Претседател
на Одборот за доделување
на државната награда
„Мито Хаџи Василев Јасмин“
Борис Поп Ѓорчев, с.р.
__________

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
3149.
Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09)
и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен
весник на РМ, на седницата одржана на 4.11.2009 година, донесе
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
ЗА 2010 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната
претплата на службеното гласило „Службен весник на
Република Македонија“ за 2010 година.
Член 2
Цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за
2010 година за домашни правни и физички лица се
утврдува на 9.200,00 денари, со можност за плаќање на
рати.
Член 3
Цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за
2010 година за правни и физички лица со седиште или
живеалиште во странство се утврдува на 295,00 EUR.
Член 4
Претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои ќе
изразат желба во текот на 2010 година да го зголемат,
односно намалат бројот на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ или да се претплатат во текот на 2010 година за пократок период од 12
месеци, цената се утврдува во износ од 920,00 денари
на месечно ниво.
Член 5
Во цената утврдена од член 2, 3 и 4 од оваа одлука е
пресметан и данокот на додадена вредност.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија, со примена од
01.01.2010 година.
Бр. 07-6132/1
Управен одбор
4 ноември 2009 година
Претседател,
Скопје
Борис Јосифовски, с.р.
___________
3150.
Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09)
и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на Република Македонија, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 4.11.2009 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната
претплата за Регистарот на прописи на Република Македонија за 2010 година, во издание на Јавното претпријатие „Службен весник на Република Македонија“
ц.о. Скопје.
Член 2
Цената на годишната претплата на Регистарот на
прописи на Република Македонија за 2010 година за
домашни правни и физички лица се утврдува на
3.700,00 денари, со можност за плаќање на рати.
Член 3
Цената на годишната претплата на Регистарот на
прописи на Република Македонија за 2010 година за
правни и физички лица со седиште или живеалиште во
странство се утврдува на 90,00 ЕUR.
Член 4
Во цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е
пресметан и данокот на додадена вредност.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по дoбивањето согласност
од Владата на Република Македонија, со примена од
01.01.2010 година.
Бр. 07-6133/1
Управен одбор
4 ноември 2009 година
Претседател,
Скопје
Борис Јосифовски, с.р.
___________
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
3151.
ИСПРАВКА
Во „Службен весник на Република Македонија“ бр.
147 од 11 декември 2009 година на страна 91 е направена техничка грешка наместо: „АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ“, треба да стои:
„АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ“.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

15 декември 2009

