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4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 
6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

                                                        
Бр. 44-3366/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1906. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 29.5.2018 

година, донесе        
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-
ЛЕСНА  И  НЕЗАГАДУВАЧКА  ИНДУСТРИЈА КО 

РИБАРЦИ, ОПШТИНА РОСОМАН 
  

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-
ка индустрија КО Рибарци, Општина Росоман.  

                    
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 12254 м2 

ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.                                                                           
 

Бр. 44-4444/1 Заменик на претседателот 
29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1907. 
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен ре-

гионален развој („ Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 

29.5.2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ 

РЕГИОНИ ВО 2018 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се доделуваат средства за финанси-

рање на проекти за развој на планските региони за 2018 

година во вкупен износ од 195.533.544,00 денари, обез-
бедени во Буџетот на Република Македонија за 2018 

година, во раздел 19101 потпрограма ОА Рамномерен 

регионален развој во износ од 123.083.544,00 денари во  

раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален 

развој во износ од 72.450.000,00 денари, наведени во 

Листата на проекти за развој на планските региони за 

финансирање во 2018 година, која е дадена во Прилог 

и е составен дел на оваа одлука. 
 

Член 2 
Доколку се утврди ненаменско трошење на сред-

ствата кои ќе бидат распределeни, центрите за развој 

на планските региони, потребно е истите да ги вратат 

во Буџетот на Република Македонија. 
 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

Бр. 44-5198/1 Заменик на претседателот 
29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 Оливер Спасовски, с.р. 
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