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II
Овој указ влегува во сила веднаш, а ќе се објави во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ бр. 15
Претседател
4 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2757.
Врз основа на член 20 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 28.10.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му
престанува користењето на недвижна ствар и тоа:
- Објект бр. 50, во кругот на Касарната „Гоце Делчев“ во Скопје, лоциран на КП бр. 1768/1, КО Кисела
Вода II, во вкупна површина од 111м2, со земјиштето
кое му припаѓа.
Недвижната ствар од став 1 на овој член се дава на
користење на 20 години на Дирекцијата за заштита и
спасување.
Член 2
Предавањето и приемот на недвижната ствар од
член 1 на оваа одлука, со целокупната инфраструктура
и проектна и техничка документација ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Дирекцијата за заштита и спасување.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-3121/2
28 октомври 2008 година
Скопје

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

2758.
Врз основа на член 254 став 1 од Законот за трговски
друштва („Службен весник на Република Македонија“
бр. 28/04, 84/05, 25/07 и 87/08), Владата на Република
Македонија во својство на единствен содружник на
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје,
на седницата одржана на 28.10.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ
И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се зголемува основната главнина на
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Скопје за износ од 60.000.000,00 денари.
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Член 2
Се задолжува Друштвото за изградба, управување и
издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје да ја пријави промената на основната главнина на друштвото во Централен регистар на
Република Македонија.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-4726/3
Претседател на Владата
28 октомври 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2759.
Врз основа на член 16 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 28.10.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ–ЛЕТАЛИШТА ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА
Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Агенцијата за цивилно воздухопловство и престанува користењето на следниве недвижни ствари:
- Леталиште Логоварди (катастарска општина Логоварди, Имотен лист бр. 23 со површина од 73.305 м2 –
К.П. бр. 724)
- Леталиште Даме Груев (катастарска општина Веранци, Поседовен лист бр. 147 со површина од 98.541
м2 – К.П. бр. 3235/2)
- Леталиште Сарадиново (катастарска општина Сарандиново, Поседовен лист бр. 129 со површина од
92.472 м2 – К.П. бр. 501/3)
- Леталиште Каратманово (катастарска општина
Каратманово, Поседовен лист бр. 402 со површина од
75.099 м2 – К.П. бр. 852/2)
- Леталиште Пеширово (катастарска општина Пеширово, Поседовен лист бр. 312 со површина од 85.859
м2 – К.П. бр. 890/2)
- Леталиште Врсаково (катастарска општина Сарчиево, Поседовен лист бр. 140 со површина од 73.061 м2
– К.П. бр. 644/2)
- Леталиште Црвени Брегови (катастарска општина
Криволак, Имотен лист бр. 586 со површина од 72.172
м2 составена од К.П. бр. 683/2 со површина од 68.790
м2 и К.П. бр. 683/3 со површина од 3.382 м2)
- Леталиште Росоман на општина Росоман (катастарска општина Росоман, Имотен лист бр. 2332 со површина од 116.477 м2 – К.П. бр. 110/1)
- Земјиште Ветерско (катастарска општина Ветерско, Имотен лист бр. 74 – К.П. бр. 484/2 со површина
од 1.600 м2).
Член 2
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука им се доделуваат на времено користење за период од 12 месеци, на:
- Леталиште Логоварди на општина Битола (катастарска општина Логоварди, Имотен лист бр. 23 со површина од 73.305 м2 – К.П. бр. 724)
- Леталиште Даме Груев на општина Могила (катастарска општина Беранци, Поседовен лист бр. 147 со
површина од 98.541 м2 – К.П. бр. 3235/2)
- Леталиште Сарадиново на општина Долнени (катастарска општина Сарандиново, Поседовен лист бр.
129 со површина од 92.472 м2 – К.П. бр. 501/3)
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- Леталиште Каратманово на општина Лозово (катастарска општина Каратманово, Поседовен лист бр. 402
со површина од 75.099 м2 – К.П. бр. 852/2)
- Леталиште Пеширово на општина Свети Николе
(катастарска општина Пеширово, Поседовен лист бр.
312 со површина од 85.859 м2 – К.П. бр. 890/2)
- Леталиште Врсаково на општина Штип (катастарска општина Сарчиево, Поседовен лист бр. 140 со површина од 73.061 м2 – К.П. бр. 644/2)
- Леталиште Црвени Брегови на општина Неготино (катастарска општина Криволак, Имотен лист бр. 586 со површина од 72.172 м2 составена од К.П. бр. 683/2 со површина
од 68.790 м2 и К.П. бр. 683/3 со површина од 3.382 м2)
- Леталиште Росоман на Општина Росоман (катастарска општина Росоман, Имотен лист бр. 2332 со површина од 116.477 м2 – К.П. бр. 110/1)
- Земјиште Ветерско на општина Велес (катастарска
општина Ветерско, Имотен лист бр. 74 – К.П. бр. 484/2
со површина од 1.600 м2).
Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат
на времено користење на единиците на локалната самоуправа, без надомест.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
на оваа одлука меѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство и единиците на локалната самоуправа од член
2 на оваа одлука, ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за пренесување на користење на полетно слетните патеки (бетонски) и стабилизираните тревнати патеки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/99).
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5066/1
28 октомври 2008 година
Скопје

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

2760.
Врз основа на член 20 став 1 и 27-а 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 28.10.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА ОПШТИНСКАТА УСТАНОВА
„МУЗЕЈ НА ГРАД КРАТОВО“ ОД КРАТОВО
Член 1
Со оваа одлука на Општинската установа „Музеј на
град Кратово“ од Кратово, се даваат на користење недвижните ствари:
- Кула Симиќева на ул. „Трајче Арсов“ – Кратово
со површина од 105 м2 евидентирана во Катастарска
парцела 700 за Катастарска општина Кратово запишана
во Имотен лист бр. 2831, сопственост на Република
Македонија и
- Саат – Асад кула на ул. „Браќа Миладиновци“ –
Кратово со површина од 135 м2 евидентирана во Катастарска парцела 630 за Катастарска општина Кратово,
запишана во Имотен лист бр. 3794, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, се даваат на времено користење за време од 10 години, без
надоместок, на Општинската установа „Музеј на град
Кратово“ од Кратово.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5269/1
28 октомври 2008 година
Скопје

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

2761.
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08)
и член 11, став 1 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 28.10.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ,
ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБA, УПРАВУВАЊЕ И
ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА СО НАПЛАТА
НА ПАТАРИНА НА ДЕЛ ОД ПАТНАТА МРЕЖА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со цел унапредување и развој на патната инфраструктура и постигнување на стандардите во транспортниот
сектор за модерен, безбеден, добро одржуван и интегриран транспортен систем, прилагоден на потребите на државата и овозможување одржлив развој и пораст на економијата во насока на интегрирање во Европската унија,
Владата на Република Македонија отпочнува постапка
за доделување на концесија за финансирање, проектирање, изградба, управување и одржување на дел од патната мрежа во Република Македонија.
Неопходноста за доделување на концесија произлегува од фактот што остварувањето на овие цели бара реализација на значителни инвестициски активности за кои
што Република Македонија во овој момент нема доволно
финансиски средства истите да ги реализира. Доделувањето на концесија на инвеститор кој има значително
искуство во развој и одржување на патишта со наплата на
патарина и подигнувањето на квалитетот на патната мрежа која ќе биде предмет на концесија на ниво на автопати
би довело до намалување на времето за патување, намалување на сообраќајните незгоди, намалување на трошоците
за одржување на возилата и други придобивки.
Патните правци кои се предлага да бидат предмет
на концесија за финансирање, проектирање, изградба,
управување и одржување од патната мрежа во Република Македонија се следниве:
1. Коридор 8 - Романовце - Узем (границата со Бугарија) преку Страцин и Крива Паланка;
2. Стенковец - Блаце (граница со Косово);
3. Коридор 8 – Гостивар - Требеништа преку Кичево;
4. Ќафасан (граница со Албанија) - Битола преку
Струга, Охрид и Ресен;
5. Коридор 10 – Велес (Отовица) - Меџитлија (граница со Грција) преку Прилеп и Битола;
6. Велес (Отовица) - Обел (граница со Бугарија)
преку Штип и Делчево и
7. Миладиновци - Штип преку Свети Николе.
Член 2
Цели кои треба да се остварат со доделување на
концесијата се:
- Општи услови:
1. Времетраење на концесијата – 35 години

