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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1411. 
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија” бр. 
16/2011 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 17.4.2012 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОГЛА-
СУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА КРИЗНА 
СОСТОЈБА, НАЧИНОТ НА СНАБДУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ОВИЕ УСЛОВИ, 
МЕРКИТЕ ШТО СЕ ПРЕЗЕМААТ ВО СЛУЧАЈ 
НА КРИЗНА СОСТОЈБА, КАКО И ПРАВАТА И 
ОБВРСКИТЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ЛИЦЕНЦИ  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со ова уредба се утврдуваат критериумите и усло-

вите за прогласување на електроенергетска кризна со-
стојба, начинот на снабдување со електрична енергија 
во овие услови, мерките што се преземаат во случај на 
кризна состојба, како и правата и обврските на  носите-
лите на лиценци за вршење на енергетски дејности сог-
ласно со Законот за управување со кризи. 

 
II. Критериуми и услови  за прогласување  на 

електроенергетска кризна состојба 
 

Член 2 
Критериуми врз основа на кои  се прогласува еле-

ктроенергетска кризна состојба се : 
- објавени податоци за расположлив преносен капа-

цитет на прекугранични врски со соседните земји, 
- планирани потреби од електрична енергија во со-

работка со операторот на пазарот на електрична енер-
гија, 

- прогнози на потрошувачка на електрична енерги-
ја, 

- мрежни правила за пренос на електрична енергија, 
- мрежни правила за дистрибуција на електрична 

енергија, 
- состојба на меѓународниот пазар на електрична 

енергија и 
- моментална состојба на производствените и пре-

носните капацитети на  електроенергетскиот систем во 
Република Македонија. 

 
Член 3 

Услови за прогласување на електроенергетска криз-
на состојба се:  

- распад на електроенергетскиот систем на Репуб-
лика Македонија, 

- делумен распад на електроенергетскиот систем во 
Република Македонија, 

- распад на електроенергетскиот систем на соседни-
те земји, 

- испад на преносни капацитети (внатрешни и/или 
интерконективни), 

- траен испад на поголеми производствени капаци-
тети и 

- недостиг на електрична енергија. 
 

Член 4 
Проценката за настанување на  распад на електрое-

нергетскиот систем на Република Македонија се прави 
врз основа на информации за неможност за нормално 
функционирање на: 

- производните капацитети инсталирани во електро-
енергетскиот ситем во Република  Македонија, 

- преносните капацитети ( интерконективни и/или 
внатрешни), 

- дистрибутивните капацитети и 
- како и настанат  прекин односно намалување  на 

увозните количини на електрична енергија.  
 

Член 5 
Проценката за настанување на делумен распад на 

електроенергетскиот систем на Република Македонија 
се прави врз основа на информации за неможност за 
нормално функционирање на одредено подрачје на : 

- производните капацитети инсталирани во елеке-
троенергетскиот ситем во Република  Македонија, 

- преносните капацитети ( интерконективни и вна-
трешни), 

- дистрибутивните капацитети и/или 
- како и настанат прекинодносно намалување на 

увозните количини на електрична енергија.  
 

Член 6 
Проценката за настанување на распад на електрое-

нергетскиот систем на соседните земји се прави само 
врз основа на информациите добиени од  операторита 
на електроенергетските системи  од соседните земји.  

   
Член 7 

Проценката  за настанување на испад на преносни-
те капацитети  (внатрешени и/или интерконективени) 
се прави врз основа на: 

- прогнозата на движењето на потрошувачката на 
електричната енергија  

- информациите за движењето на оптоварувањето 
на елементите од преносната мрежа и 

- оперативното водење на електроенргетскиот си-
стем во реално време. 

 
Член 8 

Проценката за настанување на траен испад на пого-
леми производствени капацитети се прави врз основа 
на информациите добиени од производните капацитети 
во Република Македонија.   

Член 9 
Проценка за настанување на недостиг на електрич-

на енергија се прави  врз основа на информации за : 
- нерасположливост на производствените капаците-

ти поради недостиг на ресурси за производство на еле-
ктрична енергија, 

- испад на производен капацитет и неможност исти-
от да се покрие со расположивата резерва во произ-
водство, 

- неможност за увоз на електрична енергија од дру-
ги електроенергетски системи и  

- испад на преносни капацитети кои го попречуваат 
нормалното снабдување со електрична енергија. 

 
Член 10 

Постојано следење, анализирање и проценување на 
електроенергетската состојба во Република  Македони-
ја и на електроенергетската состојба во соседните земји 
врши Комисија за електроенергетска кризна  состојба( 
во натамошниот текст Комисија ) формирана од мини-
стерот надлежен за работите од областа на енергетика-
та и која за тоа навреме го информира министерот над-
лежен за работите од областа на енергетиката.  

Комисијата од став 1 на овој член е составена од 
пет  члена, експерти од предметната област, и тоа по 
еден претставник кој е на раководна функција од најго-
лемиот производител на електрична енергија - носите-
лот на лиценца за прозиводство на електрична енерги-
ја, носителот на лиценца за пренос на електрична енер-
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гија, носителот на лиценца за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, Регулаторна комисија за енергетика 
и од Министерството за економија. Комисијата донесу-
ва деловник за својата работа. 

Од редот на членовите на Комисијата од став 2 на 
овој член  министерот надлежен за работите од областа 
на енергетиката  именува претседател на Комисијата. 

Мандатот на членовите на Комисијата трае четири 
години. 

  
Член 11 

Постапката за иницирање за прогласување на еле-
ктроенергетска кризна состојба ги опфаќа следните фа-
зи: предлагање, усвојување и донесување на одлука за 
прогласување на електроенергетска кризна состојба. 

По заеднички писмен предлог со детално образло-
жение на носителот на лиценца за прозиводство на еле-
ктрична енергија, носителот на лиценца за пренос на 
електрична енергија и носителот на лиценца за дистри-
буција на електрична енергија доставен до Комисијата 
за иницирање за прогласување на електроенергетска 
кризна состојба, Комисијата ја разгледува можноста за 
постоење на опасност од ризик во електроенергетскиот 
сектор. 

По утврдувањето на постоење опасност од ризик за 
појава на електроенергетска кризна состојба согласно 
критериумите, условите и проценките од членовите  2, 
3, 4, 5, 6, 7,  8 и 9 на оваа Уредба, Комисијата доставу-
ва предлог до министерот надлежен за работите од об-
ласта на енергетиката да поднесе  барање до Центарот 
за управување со кризи за одржување  на итна седница 
на Групата за процена за утврдување на постоење на 
услови за прогласување електроенергетска кризна со-
стојба. 

Предлогот од став 3 од овој член содржи детални 
информации и податоци за постојната состојба во еле-
ктроенергетскиот сектор, проценка за состојбата во со-
седните електроенергетски системи, како и мерки кои 
треба да се преземат. 

 
Член 12 

Групата за процена од член 11 став 3 од оваа уредба 
доколку на одржаната седница утврди дека согласно 
направената процена постојат услови за прогласување 
на електроенергетска кризна состојба, изготвува изве-
штај со предлог до Управувачкиот комитет за иницира-
ње на постапка за прогласување на електроенергетска  
кризна состојба при Центарот за управување со кризи. 

Управувачкиот комитет го разгледува предлогот на 
Групата за процена и доколку утврди дека постојат ус-
лови за прогласување на електроенергетска кризна со-
стојба истиот го усвојува  и го доставува до Владата на 
Република Македонија. 

Владата на Република Македонија на итна и во-
нредна седница го разгледува предлогот од Управувач-
киот комитет и донесува одлука за прогласување на 
електроенергетска кризна состојба. 

По прогласување на електроенергетска кризна со-
стојба Комисијата постојано ја следи состојбата и до-
колку пред истекот на рокот за кој е прогласена еле-
ктроенергетската кризна состојба, состојбата во еле-
ктроенергетскиот систем значително се подобри, Ко-
мисијата може да предложи превземените мерки од 
член 27 на оваа уредба, да се сведат на минимум се до 
завршувањето на електроенергетската кризна  состојба. 

По прогласување на електроенергетска  кризна со-
стојба Комисијата при следење на состојбата доколку 
оцени дека не постојат причини истата да продолжи за 
тоа доставува писмен предлог со образложение до ми-
нистерот надлежен за работите од областа на енергети-
ката.  

Министерот надлежен за работите од областа на 
енергетиката го доставува предлогот од став 5 од овој 
член  до Центарот за управување со кризи согласно За-
конот за управување со кризи, кој врз основа на пред-
логот ќе и укаже на Владата на Република Македонија 
на потребата од донесување на одлука за престанување 
на важење на Одлуката за прогласување на електрое-
нергетска кризна состојба.    
III. Начин на снабдување со електрична енергија во 
услови на електроенергетска криза и мерките што 
се преземаат во случај на електроенергетска кризна 

состојба  
Член 13 

Заради создавање услови за рационално користење 
на електрична енергија во услови на електроенергетска  
кризна состојба, се преземаат мерки со кои се ограни-
чува  снабдувањето со електрична енергија.   

Ограничувањето на потрошувачката на електрична 
енергија треба да трае до отстранувањето на причините 
за недостигот на електрична енергија и воспоставување 
на нормалната сосотојба на електроенергетскиот си-
стем  на Република Македонија и на пазарот на еле-
ктрична енергија.   

Комисијата на предлог на носителот на лиценца  за 
пренос на електрична енергија и носителот на лиценца  
за дистрибуција на електрична енергија утврдуват кој 
потрошувач, односно групација на потрошувачи и во 
кој обем ќе бидат снабдувани  со електрична енергија 
во услови на електроенергетска кризна состојба. 

 
Член 14 

 
Потрошувачите на електрична енергија во завис-

ност од ограничувањето на потрошувачката на еле-
ктрична енергија  се групираат во следните групи: 

- Тарифни потрошувачи  (освен домаќинства), 
- Домаќинства и  
- Квалификувани потрошувачи. 
 

Член 15 
Во зависност од проценките од членовите 4, 5, 6, 7, 

8 и 9 на оваа уредба  Комисијата на предлог на носите-
лот на лиценцата за пренос на електрична енергија ги  
утврдува следните мерки со кои се ограничува  потро-
шувачката на електрична енергија и тоа за:  

- граничување при распад на елетроенергетскиот 
систем на Република Македонија, 

- граничување при делумен распад на елетроенер-
гетскиот систем на Република  Македонија,  

- ограничување при распад на електроенергетскиот 
систем на соседните земји, 

- ограничување при испад на преносни капацитети 
(внатрешни и/или интерконективни), 

- ограничување при траен испад на поголеми произ-
водствени капацитети и 

- ограничување при недостиг на електрична енерги-
ја.  

Член 16 
Мерките за ограничување на потрошувачката на 

електрична енергија при распад на електроенергетски-
от систем на република Македонија, до воспоставува-
ње на нормална состојба на целиот елетроенергетскиот 
систем на Република Македонија ги спроведува носи-
телот на лиценца за пренос на електрична енергија сог-
ласно моменталните потреби и услови во електроенер-
гетксиот систем на Република Македонија.   

 
Член 17 

Мерките за ограничување на потрошувачката на 
електрична енергија при делумен распад на елетрое-
нергетскиот систем на Република Македонија, до вос-
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поставување на нормална состојба на целиот електрое-
нергетски систем, ги спроведува носителот на лиценца 
за пренос на електрична енергија, согласно моментал-
ните потреби и услови во електроенергетксиот систем 
на Република Македонија.   

  
Член 18 

Мерките за ограничување на потрошувачката на 
електрична енергија при распад на електроенергетски-
от систем на соседните земји поради што не може да се 
реализираат договорни количини на увезена електрич-
на енергија за потребите во Република  Македонија 
(ограничувањата во превземањето на електрична енер-
гија)  ги спроведува носителот на лиценца за пренос на 
електрична енергија.  

 
Член 19 

Мерките за ограничувaње на потрошувачката на 
електрична енергија при испад на преносни капацитети 
(внатрешни и/или интерконективни) ги спроведува но-
сителот на лиценца за пренос на електрична енергија. 

 
Член 20 

Мерките за ограничување на потрошувачката на 
електрична енергија при траен испад на поголеми про-
изводствени капацитети или намалување на производс-
твото на електрична енергија  ги спроведува носителот 
на лиценца за пренос на електрична енергија.   

 
Член 21 

Мерките за ограничување на потрошувачката на 
електрична енергија при недостиг на електрична енер-
гија ги спроведуваат носителот на лиценца за пренос 
на електрична енергија,  носителот на лиценца на про-
изводство на електрична енергија и носителот на ли-
ценца  дистрибуција на електрична енергија.  

Член 22 
Во случај на преземање на мерките за ограничува-

ње на испорака на електрична енергија согласно член 
16, 17, 18, 19 и 20 од оваа уредба носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност пренос на електрична 
енергија, носителот на лиценцата за дистрибуција на 
електрична енергија и носителот на лиценцата произ-
водител на електрична енергија ги следат и спроведу-
ваат инструкциите за ограничување на испорака на 
електрична енергија на носителот на лиценца за пренос  
на електрична енергија и не се одговорни за штетите 
кои ќе настанат како последица од ограничувањата.   

 
Член 23 

По прогласувањето на електроенергетска кризна со-
стојба во електроенергетскиот систем на Република  
Македонија во зависност од недостигот на електрична 
енергија, Комисијата утврдува кој степен ќе биде при-
менет за преземање на мерки за ограничување на по-
трошувачката на електрична енергија и тоа: 

1) I степен на мерки за ограничување кој може да  
се примени кога недостигот на електрича енергија из-
несува од 5-10 % од количините на електрична енерги-
ја согласно Енергетскиот биланс на Република Македо-
нија за тековната година (во натамошниот текст: би-
лансирани количини), a електричната енергија во аку-
мулационите хидроелектрани изнесува 80% од билан-
сирани количини, и резервите на гориво во  термоеле-
ктраните изнесуваат  најмалку за 15 дена работа. 

2) II степен на мерки за ограничување кој  може да  
се примени кога недостигот на електрична енергија из-
несува од 10-20 % од билансираните количини, а еле-
ктричната енергија во акумулационите хидроелектрани 
изнесува 70% од билансирани количини, и резервите 
на гориво во термоелектраните  изнесува најмалку 10 
дена работа. 

3) III  степен на мерки за ограничување кој може да  
се примени кога недостигот на електрична енергија из-
несува од 20-30 %  од билансираните количини,  а еле-
ктричната енергија во акумулационите хидроелектрани 
изнесува 60% од билансирани количини, и резервите 
на гориво во термоелектраните изнесува најмалку  се-
дум дена работа. 

4) IV  степен на мерки за ограничување кој може да 
се примени кога недостигот на електрича енергија из-
несува од 30-40%  од билансираните количини,  а еле-
ктричната енергија во акумулационите хидроелектрани 
изнесува 50% од билансирани количини, и резервите 
на гориво во термоелектраните изнесува  најмалку пет 
дена работа.  

5) V степен на мерки за ограничување кој може да  
се примени кога недостигот на електрична енергија из-
несува над 40% од билансирани количини,  а електрич-
ната енергија во акумулационите хидроелектрани изне-
сува 40% од билансните количини, и резервите на го-
риво за во термоелектраните изнесува најмалку три де-
на работа.  

Член 24 
Врз основа на член 23 од оваа уредба, во зависност 

од степенот на мерките за ограничувањето на групаци-
ите на потрошувачи, испораката на електрична енерги-
ја се намалува во однос на билансираната за: 

Групација на потрошувачи I степен II степен III сте-
пен IV степен V степен 

 
                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 

Член 25 
Во согласност со одредбите од членовите 16, 17, 18 

и 20 од оваа Уредба, испораката на електрична енерги-
ја за квалификуваните потрошувачи се намалува во од-
нос на билансираната за: 

 
 
 
 
 

IV. Права и обврски на  носителите на лиценци за 
вршење на енергетски дејности во услови на  

електроенергетска кризна состојба  
Член 26 

Носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност  за пренос на електрична енергија и носителот на 
лиценца за дистрибуција на електрична енергија  сог-
ласно изготвените планови за постапување во кризни 
состојби одобрени од министерот за економија, како и 
носителот на лиценца за производство на електрична 
енергија се  должни да ги искористат сите можности 
кои ги имаат на располагање за обезбедување на недо-
стигот на електрична енергија (хавариска испомош, 
обезбедување на додатен увоз на електрична енергија и 
ангажирање на сите расположиви резерви), пред да за-
почнат да ги извршуваат мерките според оваа уредба.  

Член 27 
Носителот на лиценца за пренос на електрична 

енергија, носителот на лиценца за дистрибуција на еле-
ктрична енергија и носителите на лиценца за произ-
водство на електрична енергија се должни со взаемно 
координирани информации да ги известат потрошува-
чите за мерките за ограничувањата на потрошувачката 
на електрична енергија преку средствата за јавно ин-
формирање или непосредно, најмалку два часа пред за-
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почнувањето на  примената на мерките утврдени со 
оваа уредба како и за предвиденото времетраење на 
применетите мерки, а кога тоа е можно и во пократок 
временски рок.  

 
Член 28 

Со воведувањето на 1-от степен или на некој од на-
редните степени  на мерки за ограничување утврдени 
во член 23 на оваа уредба, носителот на лиценца за ди-
стрибуција на електрична енергија во соработка со еди-
ниците на локалната самоуправа ги применува и след-
ните мерки по налог на операторот на електропренос-
ниот систем : 

- исклучување на сите светлечки реклами, 
- осветлението на  улиците, плоштадите и другите 

објекти се намалува до минимален  сигурносен обем на 
осветлување, 

- осветлението на излозите се ограничува до мини-
мален сигурносен обем на осветлување и/или 

- забрана за употреба на електрична енергија за до-
датно загревање на деловни и службени простории. 

Во случај на воведување на 1-от степе, а  предпри-
мена на мерките за ограничување за овој степен од чле-
нот 24 и членот 25 од оваа уредба, носителот на лицен-
ца за дистрибуција на електрична енергија во сорабо-
тка со единиците на локалната самоуправа ги примену-
ва мерките наведени во став (1) на овој член,  по налог 
на операторот на електропреносниот систем. 

 
V.  Завршни одредби 

 
Член 29 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за критериумите и усло-
вите за прогласување на електроенергетска кризна со-
стојба, начинот на снабдување со електрична енергија 
во овие услови, како и правата и обврските на  носите-
лите на лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
37/2009).  

Член 30 
Овaа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-2464/1           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1412.  
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 17.4.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 
“БОРОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружението на ловци “Осогово“ Крива Палан-

ка се дава на користење -концесија дивечот во лови-
штето бр.1 “Борово“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

Член 2 
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 

20 (дваесет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци “Осогово“ Крива Паланка и Владата на Ре-
публика Македонија ќе се уредат со договорот за кон-
цесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/1           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1413.  
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 17.4.2012 година, доне-
се 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 

“ГЕРМАН“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружението на ловци “Славишко Поле“ Ран-

ковце се дава на користење -концесија дивечот во ло-
виштето бр.2 “Герман“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето.  

Член 2 
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 

20 (дваесет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци “Славишко Поле“ Ранковце и Владата на Ре-
публика Македонија ќе се уредат со договорот за кон-
цесија. 
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Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
 Бр.  41-1861/2           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1414. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 
“ЛУКЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружението на ловци “Осогово“ Крива Палан-
ка се дава на користење-концесија дивечот во ловиште-
то бр.3 “Луке“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето.  

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци “Осогово“ Крива Паланка и Владата на Ре-
публика Македонија ќе се уредат со договорот за кон-
цесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/3          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година         на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1415.  
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4 
“РУЕН“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружението на ловци “Осогово“ Крива Палан-
ка се дава на користење -концесија дивечот во лови-
штето бр.4 “Руен“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето.  

Член 2 
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 

20 (дваесет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци “Осогово“ Крива Паланка и Владата на Ре-
публика Македонија ќе се уредат со договорот за кон-
цесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство.  

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-1861/4           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 



 Стр. 10 - Бр. 53                                                                                        25 април 2012 
 
 
1416.  

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5 
“КИСЕЛИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружението на ловци “Осогово“ Крива Палан-
ка се дава на користење -концесија дивечот во лови-
штето бр.5 “Киселица“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето.  

Член 2 
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 

20 (дваесет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци “Осогово“ Крива Паланка и Владата на Ре-
публика Македонија ќе се уредат со договорот за кон-
цесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.   

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/5           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1417.  
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 6 
“ГРАДЕЦ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружението на ловци “Осогово“ Крива Палан-

ка се дава на користење -концесија дивечот во лови-
штето бр.6 “Градец“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци “Осогово“ Крива Паланка и Владата на Ре-
публика Македонија ќе се уредат со договорот за кон-
цесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
 
Бр.  41-1861/6          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1418. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 7 
“ПЕТРАЛИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружението на ловци “Славишко Поле“ Ран-
ковце се дава на користење -концесија дивечот во ло-
виштето бр.7 “Петралица“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 
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Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци “Славишко Поле“ Ранковце и Владата на Ре-
публика Македонија ќе се уредат со договорот за кон-
цесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/7            Заменик на претседателот 

17 април 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1419. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 8 
“ОТОШНИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружението на ловци “Славишко Поле“ Ран-
ковце се дава на користење -концесија дивечот во ло-
виштето бр.8 “Отошница“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци “Славишко Поле“ Ранковце и Владата на Ре-
публика Македонија ќе се уредат со договорот за кон-
цесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/8           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1420. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 
“ГРЕШНИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружението ловечко друштво “Песјак“ Маке-
донски Брод се дава на користење - концесија дивечот 
во ловиштето бр.1 “Грешница“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
ловечко друштво “Песјак“ Македонски Брод и Владата 
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-1861/9            Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1421.  
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 
“СУШИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружение ловечко друштво “Песјак“ Македон-

ски Брод се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.2 “Сушица“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение 
ловечко друштво “Песјак“ Македонски Брод и Владата 
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен  
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
      Бр. 41-1861/10                   Заменик на претседателот 
17 април 2012 година             на Владата на Република 

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

1422.  
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009,136/2011 и 1/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 
“БОТУШЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружение ловечко друштво “Песјак“ Македон-

ски Брод се дава на користење-концесија  дивечот во 
ловиштето бр.3 “Ботуше“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето.  

Член 2 
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 

20 (дваесет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение 
ловечко друштво “Песјак“ Македонски Брод и Владата 
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство.  

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен  
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

Бр.  41-1861/11               Заменик на претседателот 
17 април 2012 година         на Владата на Република 

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

__________ 
1423. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009,136/2011 и 1/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У КА 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 6 
“ДАУТИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружение ловечко друштво “Песјак“ Македон-

ски Брод се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.6 “Даутица“. 
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Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

Член 2 
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 

20 (дваесет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение 
ловечко друштво “Песјак“ Македонски Брод и Владата 
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство.  

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.   

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/12           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1424. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 7 
“СЛАНСКО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружение ловечко друштво “Песјак“ Македон-

ски Брод се дава на користење-концесија  дивечот во 
ловиштето бр.7 “Сланско“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето.  

Член 2 
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 

20 (дваесет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

Член 3 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение 

ловечко друштво “Песјак“ Македонски Брод и Владата 
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен  
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/13                Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1425. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 8 
“ВИР“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение ловечко друштво “Песјак“ Македон-
ски Брод се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.8 “Вир“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение 
ловечко друштво “Песјак“ Македонски Брод и Владата 
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 
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Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/14           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1426. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 9 
“РАМНЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение ловечко друштво “Песјак“ Македон-
ски Брод се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.9 “Рамне“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение 
ловечко друштво “Песјак“ Македонски Брод и Владата 
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен  
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-1861/15                Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1427. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 
“ВОДОЧА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Ловечко друштво “Беласица“ –Струмица се дава 
на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 
“Водоча“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Беласица“ –Струмица и Владата на Републи-
ка Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.   

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/16           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година         на Владата на Република 
    Скопје           Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1428.  

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 
“ВАРВАРИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА  

Член 1 
На Ловечко друштво “Беласица“ –Струмица се дава 

на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 
“Варварица“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.   

Член 3 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 

друштво “Беласица“ –Струмица и Владата на Републи-
ка Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство.  

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/17                Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје            Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1429.  
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.04.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 
“НИВИЧИНО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Ловечко друштво “Фазан“ – Василево се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 “Ни-
вичино“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Фазан“ – Василево и Владата на Република 
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/18          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година         на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1430.  
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 01/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3А 
“ОГРАЖДЕН 1“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение на ловци и риболовци “Гоце Делчев“ 
- Босилово се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.3а “Огражден 1“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 
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Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение на 
ловци и риболовци “Гоце Делчев“ - Босилово и Влада-
та на Република Македонија ќе се уредат со договорот 
за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.   

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-1861/19                   Заменик на претседателот 

17 април 2012 година              на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1431.  

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 01/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4 
“ОГРАЖДЕН“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение на ловци и риболовци „Елен“ – Ново 
Село се дава на користење-концесија дивечот во лови-
штето бр.4 “Огражден“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение на 
ловци и риболовци „Елен“ – Ново Село и Владата на 
Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-1861/20                   Заменик на претседателот 

17 април 2012 година              на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1432. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 01/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.5 
“БЕЛАСИЦА 1“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение на ловци и риболовци „Елен“ – Ново 
Село се дава на користење-концесија дивечот во лови-
штето бр.5 “Беласица 1“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение на 
ловци и риболовци „Елен“ – Ново Село и Владата на 
Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-1861/21                   Заменик на претседателот 

17 април 2012 година              на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1433.  

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 01/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.6 
“БЕЛАСИЦА 2“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

Ловечко друштво “Скоруш“ – с. Куклиш Струмица 
се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето 
бр.6 “Беласица 2“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.   

Член 3 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 

друштво “Скоруш“ – с.Куклиш Струмица и Владата на 
Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-1861/22                   Заменик на претседателот 

17 април 2012 година              на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1434.  
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 01/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.7 
“ТРКАЊА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Ловечко друштво “Беласица“ –Струмица се дава 

на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.7 
“Тркања“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Беласица“ –Струмица и Владата на Републи-
ка Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

Бр. 41-1861/23                   Заменик на претседателот 
17 април 2012 година              на Владата на Република 

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

__________ 
1435. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 01/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.8 
“ВАСИЛЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Ловечко друштво “Фазан“ – Василево се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр.8 “Ва-
силево“. 
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Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето.  

Член 2 
Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 

(десет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.   

Член 3 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 

друштво “Фазан“ – Василево и Владата на Република 
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-1861/24                   Заменик на претседателот 

17 април 2012 година              на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1436.  

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 01/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.9 
“БОСИЛОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение на ловци и риболовци “Гоце Делчев“  
- Босилово се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.9 “Босилово“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

Член 3 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение на 

ловци и риболовци “Гоце Делчев“  - Босилово и Влада-
та на Република Македонија ќе се уредат со договорот 
за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-1861/25                   Заменик на претседателот 

17 април 2012 година              на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1437.  

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 01/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.10 
“НОВО СЕЛО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение на ловци и риболовци „Елен“ – Ново 
Село се дава на користење-концесија дивечот во лови-
штето бр.10 “Ново Село“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение на 
ловци и риболовци „Елен“ – Ново Село и Владата на 
Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 
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Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-1861/26                   Заменик на претседателот 

17 април 2012 година              на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1438.  

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 01/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.3 
“БЕЛОВОДИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение за одгледување, заштита и ловење на 
дивеч “МУКОС“ Прилеп се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр.3 “Беловодица“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение за 
одгледување, заштита и ловење на дивеч “МУКОС“ 
Прилеп и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-1861/27                   Заменик на претседателот 

17 април 2012 година              на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1439. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО  
БР. 4 “ВИТОЛИШТЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-  

КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружение за одгледување, заштита и ловење на 

дивеч “МУКОС“ Прилеп се дава на користење - конце-
сија дивечот во ловиштето бр.4 “Витолиште“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение за 
одгледување, заштита и ловење на дивеч “МУКОС“ 
Прилеп и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-1861/28                  Заменик на претседателот 

17 април 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1440. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5 
“МЕЛНИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение за одгледување, заштита и ловење на 
дивеч “МУКОС“ Прилеп се дава на користење - конце-
сија дивечот во ловиштето бр.5 “Мелница“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение за 
одгледување, заштита и ловење на дивеч “МУКОС“ 
Прилеп и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство.  

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.   

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-1861/29                  Заменик на претседателот 

17 април 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1441. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 6 
“КРУШЕВИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Друштво за туризам и услуги “АДИКА КАЧА“ 
ДОО Гевгелија се дава на користење - концесија диве-
чот во ловиштето бр.6 “Крушевица“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштво за 
туризам и услуги “АДИКА КАЧА“ ДОО Гевгелија и 
Владата на Република Македонија ќе се уредат со дого-
ворот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-1861/30                  Заменик на претседателот 

17 април 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1442. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 7 
“ВЕПРЧАНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение за одгледување, заштита и ловење на 
дивеч “МУКОС“ Прилеп се дава на користење - конце-
сија дивечот во ловиштето бр.7 “Вепрчани“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 
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Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение за 
одгледување, заштита и ловење на дивеч “МУКОС“ 
Прилеп и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.   

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-1861/31                  Заменик на претседателот 

17 април 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1443. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 8 
“ДУЊЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение за одгледување, заштита и ловење на 
дивеч “МУКОС“ Прилеп се дава на користење - конце-
сија дивечот во ловиштето бр.8 “Дуње“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение за 
одгледување, заштита и ловење на дивеч “МУКОС“ 
Прилеп и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-1861/32                  Заменик на претседателот 

17 април 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1444. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 9  
“ПРИЛЕПЕЦ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Друштво за туризам и услуги “АДИКА КАЧА“ 
ДОО Гевгелија се дава на користење - концесија диве-
чот во ловиштето бр.9 “Прилепец“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштво за 
туризам и услуги “АДИКА КАЧА“ ДОО Гевгелија и 
Владата на Република Македонија ќе се уредат со дого-
ворот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-1861/33                  Заменик на претседателот 

17 април 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1445. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 10 
“ПОДМОЛ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Друштво за туризам и услуги “АДИКА КАЧА“ 

ДОО Гевгелија се дава на користење - концесија диве-
чот во ловиштето бр.10 “Подмол“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштво за 
туризам и услуги “АДИКА КАЧА“ ДОО Гевгелија и 
Владата на Република Македонија ќе се уредат со дого-
ворот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-1861/34                  Заменик на претседателот 

17 април 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1446. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 11 
“ЕРЕКОВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА  

Член 1 
На Здружение за одгледување, заштита и ловење на 

дивеч “МУКОС“ Прилеп се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр.11 “Ерековци“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето.  

Член 2 
Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 

(десет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение за 
одгледување, заштита и ловење на дивеч “МУКОС“ 
Прилеп и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство.  

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарст-
во и водостопанство.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-1861/35                  Заменик на претседателот 

17 април 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1447. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 12 
“ТОПОЛЧАНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА  

Член 1 
На Здружение за одгледување, заштита и ловење на 

дивеч “МУКОС“ Прилеп се дава на користење - конце-
сија дивечот во ловиштето бр.12 “Тополчани“. 
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Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение за 
одгледување, заштита и ловење на дивеч “МУКОС“ 
Прилеп и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-1861/36                  Заменик на претседателот 

17 април 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1448. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 13 
“ГАЛИЧАНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение за одгледување, заштита и ловење на 
дивеч “МУКОС“ Прилеп се дава на користење - конце-
сија дивечот во ловиштето бр.13 “Галичани“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение за 
одгледување, заштита и ловење на дивеч “МУКОС“ 
Прилеп и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство.  

Член 6 
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-1861/37         Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1449. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 14 
“СРЕДОРЕК“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение за одгледување, заштита и ловење на 
дивеч “МУКОС“ Прилеп се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр.14 “Средорек“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение за 
одгледување, заштита и ловење на дивеч “МУКОС“ 
Прилеп и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 
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Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/38          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1450. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 15 
“РИЛЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Друштво за туризам и услуги “АДИКА КАЧА“ 

ДОО Гевгелија се дава на користење-концесија диве-
чот во ловиштето бр.15 “Рилево“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштво за 
туризам и услуги “АДИКА КАЧА“ ДОО Гевгелија и 
Владата на Република Македонија ќе се уредат со дого-
ворот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Член 6 
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-1861/39              Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1451. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 16 
“ДОЛНЕНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение за одгледување, заштита и ловење на 
дивеч “МУКОС“ Прилеп се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр.16 “Долнени“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение за 
одгледување, заштита и ловење на дивеч “МУКОС“ 
Прилеп и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/40               Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1452. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 17 
“СЛАВЕЈ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружение за одгледување, заштита и ловење на 

дивеч “МУКОС“ Прилеп се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр.17 “Славеј“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение за 
одгледување, заштита и ловење на дивеч “МУКОС“ 
Прилеп и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство.  

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.   

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/41          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1453. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 18 
“ДАБНИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение за одгледување, заштита и ловење на 
дивеч “МУКОС“ Прилеп се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр.18 “Дабница“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение за 
одгледување, заштита и ловење на дивеч “МУКОС“ 
Прилеп и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/42          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1454.  
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 19 

“ТРОЈАЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружение за одгледување, заштита и ловење на 

дивеч “МУКОС“ Прилеп се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр.19 “Тројаци“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 
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Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение за 
одгледување, заштита и ловење на дивеч “МУКОС“ 
Прилеп и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство.  

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/43          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1455. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 
“СЕДЛАРЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Ловечко друштво “Шар Планина“ Тетово се да-
ва на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 
“Седларево“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

 
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 

20 (дваесет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Шар Планина“ Тетово и Владата на Републи-
ка Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/44         Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1456. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3  
“ЈЕЛОВЈАНЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение Ловечко друштво “Шќипоња е Ша-
рит“ с.Камењане – Боговиње се дава на користење-кон-
цесија дивечот во ловиштето бр.3 “Јеловјане“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение 
Ловечко друштво “Шќипоња е Шарит“ с.Камењане – 
Боговиње и Владата на Република Македонија ќе се 
уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 
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Член 6 
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-1861/45          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1457. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 17.4.2012 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4 
“ВЕЈЦЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Ловечко друштво “Шар Планина“ Тетово се да-
ва на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.4 
“Вејце“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Шар Планина“ Тетово и Владата на Републи-
ка Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/46           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1458. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5 
“БРЕЗНО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА  

Член 1 
На Ловечко друштво “Љуботен“ – с.Вратница, 

Вратница се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.5 “Брезно“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето.  

Член 2 
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 

20 (дваесет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Љуботен“ – с.Вратница, Вратница и Владата 
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.   

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/47          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1459. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5А 
“ЉУБОТЕН“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Ловечко друштво “Љуботен“ – с.Вратница, 
Вратница се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.5а “Љуботен“. 
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Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Љуботен“ – с.Вратница, Вратница и Владата 
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/48           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1460. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 2 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) и член 58 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.6/12), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО 

ЛОВИШТЕТО БР. 6 “МИЛЕТИНО“ 
 

Член 1 
Се прекинува постапката за доделување на користе-

ње-концесија на дивечот во ловиштето бр.6 “Милети-
но“ од јавниот  конкурс бр_06 за давање на користење 
на дивечот со концесија во ловиштата во ловните рео-
ни Крива Паланка, Македонски Брод, Струмица, При-
леп, Тетово, Гостивар, Неготино, Пробиштип, Велес, 
Берово и Ресен објавен во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 182/11, како и во дневните весни-
ци “Дневник“ и “Лајм“ на ден 30.12.2011 година. 

Постапката за доделување на користење-концесија 
на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член се пре-
кинува поради тоа што содржината на понудите не од-
говара на барањата содржани во јавниот повик. 

 
Член 2 

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

 
Бр.  41-1861/49           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1461. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 7 
“ЖЕРОВЈАНЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружение Ловечко друштво “Шќипоња е Ша-
рит“ с. Камењане – Боговиње се дава на користење-
концесија дивечот во ловиштето бр.7 “Жеровјане“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.   

Член 3 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение 

Ловечко друштво “Шќипоња е Шарит“ с.Камењане – 
Боговиње и Владата на Република Македонија ќе се 
уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.   

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-1861/50          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1462. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4. 2012 година, доне-
се  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 8 

“ГРУПЧИН“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Ловечко друштво “Шар Планина“ Тетово се да-

ва на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.8 
“Групчин“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.   

Член 3 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 

друштво “Шар Планина“ Тетово и Владата на Републи-
ка Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.   

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-1861/51           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1463. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата,  одржана на 17.4.2012 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 9 
“ТРЕБОШ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА  

Член 1 
На Ловечко друштво “Шар Планина“ Тетово се да-

ва на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.9 
“Требош“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Шар Планина“ Тетово и Владата на Републи-
ка Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.   

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/52          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1464. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата,  одржана на 17.04.2012 година, до-
несе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 10 

“ЈАНЧИШТЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Ловечко друштво “Шар Планина“ Тетово се да-

ва на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.10 
“Јанчиште“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето.  

Член 2 
Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 

(десет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  
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Член 3 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 

друштво “Шар Планина“ Тетово и Владата на Републи-
ка Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/53           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1465. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на, 17.4.2012 година, доне-
се  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 11 

“ОРАШЈЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Ловечкото друштвото “Шар Планина“ Тетово се 

дава на користење-концесија дивечот во ловиштето 
бр.11 “Орашје“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото 
друштвото “Шар Планина“ Тетово и Владата на Репуб-
лика Македонија ќе се уредат со договорот за концеси-
ја. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/54           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1466. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 
“ЖЕЛЕЗНА РЕКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружението ловечко друштво “Муфлон“ –Го-
стивар се дава на користење-концесија дивечот во ло-
виштето бр.1 “Железна Река“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
ловечко друштво “Муфлон“ –Гостивар и Владата на 
Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство.  

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.   

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-1861/55          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1467. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У КА 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 
“СИМНИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Друштвото за производство, трговија и услуги 
“АС-КОМЕРЦ“ Владимир ДООЕЛ експорт импорт, 
Гостивар се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.2 “Симница“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.   

Член 3 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 

производство, трговија и услуги “АС-КОМЕРЦ“ Вла-
димир ДООЕЛ експорт импорт, Гостивар и Владата на 
Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.  41-1861/56          Заменик на претседателот 
17 април 2012 година           на Владата на Република 

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

__________ 
1468. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 
“ЈЕЛОВЦЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Друштвото за производство, трговија и услуги 

“АС-КОМЕРЦ“ Владимир ДООЕЛ експорт импорт, 
Гостивар се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.3 “Јеловце“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 
производство, трговија и услуги “АС-КОМЕРЦ“ Вла-
димир ДООЕЛ експорт импорт, Гостивар и Владата на 
Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/57          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1469. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4 
“МАЗДРАЧА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружението Ловечко Друштво “Кучи Баба“ с. 
Добридол – Врапчиште се дава на користење-концесија 
дивечот во ловиштето бр.4 “Маздрача“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 
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Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
Ловечко Друштво “Кучи Баба“ с. Добридол – Врапчи-
ште и Владата на Република Македонија ќе се уредат 
со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/58           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1470. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5 
“ВРАПЧИШТЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружението Ловечко Друштво “Кучи Баба“ с. 
Добридол – Врапчиште се дава на користење-концесија 
дивечот во ловиштето бр.5 “Врапчиште“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
Ловечко Друштво “Кучи Баба“ с. Добридол – Врапчи-
ште и Владата на Република Македонија ќе се уредат 
со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/59          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје             Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1471. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 6 
“БАЛИН ДОЛ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Друштвото за производство, трговија и услуги 
“АС-КОМЕРЦ“ Владимир ДООЕЛ експорт импорт, 
Гостивар се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.6 “Балин Дол“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето.  

Член 2 
Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 

(десет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 
производство, трговија и услуги “АС-КОМЕРЦ“ Вла-
димир ДООЕЛ експорт импорт, Гостивар и Владата на 
Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-1861/60           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1472. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11 и 01/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 
“КОРЕШНИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На ФЛОРЕС ДОО Скопје – подружница ЃОЗЕВ 
ХАНТИНГ-Неготино се дава на користење-концесија 
дивечот во ловиштето бр.3 “Корешница“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу ФЛОРЕС 
ДОО Скопје – подружница ЃОЗЕВ ХАНТИНГ-Неготи-
но и Владата на Република Македонија ќе се уредат со 
договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/61           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1473. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4 
“БЕСВИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На ФЛОРЕС ДОО Скопје – подружница ЃОЗЕВ 
ХАНТИНГ - Неготино се дава на користење-концесија 
дивечот во ловиштето бр. 4 “Бесвица“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу ФЛОРЕС 
ДОО Скопје – подружница ЃОЗЕВ ХАНТИНГ-Неготи-
но и Владата на Република Македонија ќе се уредат со 
договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство.  

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство.  

Член 6 
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-1861/62          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1474. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 
“ШТАЛКОВИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Друштвото за ловен и риболовен туризам ПРО-
ЛОВ ДООЕЛ Пробиштип се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр.1 “Шталковица“. 
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Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 
ловен и риболовен туризам ПРО-ЛОВ ДООЕЛ Проби-
штип и Владата на Република Македонија ќе се уредат 
со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.41-1861/63                    Заменик на претседателoт 

17 април 2012 година             на Владата на Република   
     Скопје                                Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1475. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 
“ДОБРЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Друштвото за ловен и риболовен туризам ПРО-

ЛОВ ДООЕЛ Пробиштип се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр. 2 “Добрево“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 
ловен и риболовен туризам ПРО-ЛОВ ДООЕЛ Проби-
штип и Владата на Република Македонија ќе се уредат 
со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

Бр.  41-1861/64         Заменик на претседателот 
17 април 2012 година          на Владата на Република 

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

__________ 
1476. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 
“ДРЕНОК“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Друштвото за ловен и риболовен туризам ПРО-
ЛОВ ДООЕЛ Пробиштип се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр. 3 “Дренок“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 
ловен и риболовен туризам ПРО-ЛОВ ДООЕЛ Проби-
штип и Владата на Република Македонија ќе се уредат 
со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 
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Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.  41-1861/65          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1477. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4 
“ГАЈРАНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Друштвото за ловен и риболовен туризам ПРО-
ЛОВ ДООЕЛ Пробиштип се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр. 4 “Гајранци“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 
ловен и риболовен туризам ПРО-ЛОВ ДООЕЛ Проби-
штип и Владата на Република Македонија ќе се уредат 
со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-1861/66          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1478. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 2 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010) и член 58 од 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО 

ЛОВИШТЕТО БР. 3 “СОКОЛИЦА“ 
 

Член 1 
Се прекинува постапката за доделување на користе-

ње-концесија на дивечот во ловиштето бр. 3 “Соколи-
ца“ од јавниот  конкурс бр. 06 за давање на користење 
на дивечот со концесија во ловиштата во ловните рео-
ни Крива Паланка, Македонски Брод, Струмица, При-
леп, Тетово, Гостивар, Неготино, Пробиштип, Велес, 
Берово и Ресен објавен во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 182/2011, како и во дневните вес-
ници “Дневник“ и “Лајм“ на 30.12.2011 година. 

Постапката за доделување на користење-концесија 
на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член се пре-
кинува поради тоа што не се доставени доволен број на 
понуди согласно со јавниот повик. 

 
Член 2 

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

Бр.41-1861/67                   Заменик на претседателoт 
17 април 2012 година             на Владата на Република   

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

____________ 
1479. 

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 2 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010) и член 58 од 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО 

ЛОВИШТЕТО БР. 6 “ЧИФЛИК“ 
 
 

Член 1 
Се прекинува постапката за доделување на користе-

ње-концесија на дивечот во ловиштето бр. 6 “Чиф-
лик“од јавниот  конкурс бр 06 за давање на користење 
на дивечот со концесија во ловиштата во ловните рео-
ни Крива Паланка, Македонски Брод, Струмица, При-
леп, Тетово, Гостивар, Неготино, Пробиштип, Велес, 
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Берово и Ресен објавен во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 182/2011, како и во дневните вес-
ници “Дневник“ и “Лајм“ на ден 30.12.2011 година. 

Постапката за доделување на користење-концесија 
на дивечот во ловиштeто од став 1 на овој член се пре-
кинува поради тоа што не се доставени доволен број на 
понуди согласно со јавниот повик. 

 
Член 2 

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

 
Бр.  41-1861/68           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1480. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4 
“БРАЈЧИНО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Друштвото за лов и одгледување на дивеч 
ВОЛФ ДОО експорт-импорт Ресен се дава на користе-
ње-концесија дивечот во ловиштето бр. 4 “Брајчино“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 
лов и одгледување на дивеч ВОЛФ ДОО експорт-им-
порт Ресен и Владата на Република Македонија ќе се 
уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-1861/69         Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1481. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ВИШО ЈАВНО 

ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Вишо јавно обвинителство во Скопје, бр.07-998/2 од 
9.4.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр.41-2832/1                    Заменик на претседателот 

17 април 2012 година         на Владата на Република 
   Скопје                                      Македонија, 
                           м-р Зоран Ставрески,с.р. 

__________ 
1482. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за транспорт и врски, бр.07-999/2 
од 9.4.2012 година.   

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

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

 
Бр.41-2832/2                     Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1483. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА  ОДЛУКА  НА   МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за здравство, бр.07-1002/2 од 9.4.2012 
година.  

 
Член 2 

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

 
Бр.41-2832/3                      Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                           м-р Зоран Ставрески,с.р. 

__________ 
1484. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО-
ТО ЗА ПРАВДА-БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за правда-Биро за судски вештаче-
ња, бр.07-1003/2 од 10.4.2012 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр.41-2832/4                    Заменик на претседателот 

17 април 2012 година         на Владата на Република 
    Скопје                                     Македонија, 
                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1485. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Основен суд Прилеп, бр.07-980/2 од 9.4.2012 година.  

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

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

  
Бр.41-2832/5                     Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје                                Македонија, 
                         м-р Зоран Ставрески,с.р. 

__________ 
1486. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за труд и социјална политика, бр.07-
983/2 од 9.4.2012 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр.41-2832/6                    Заменик на претседателот 

17 април 2012 година         на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                           м-р Зоран Ставрески,с.р. 

__________ 
1487. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, бр.07-985/2 од 9.4.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр.41-2832/7                      Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                           м-р Зоран Ставрески,с.р. 
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1488. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА  ОДЛУКА  НА   МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за внатрешни работи, бр.07-690/3 од 
9.4.2012 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр.  41-2832/8                 Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1489. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА  ОДЛУКА  НА   МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за транспорт и врски, бр.07-993/2 од 
9.4.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр.  41-2832/9           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1490. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА   ОДЛУКА  НА  МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за транспорт и врски, бр.07-994/2 од 
9.4.2012 година.  

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

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

  
Бр.  41-2832/10         Заменик на претседателот 

17 април 2012 година         на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1491. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА   ОДЛУКА  НА  МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за внатрешни работи, бр.07-995/2 од 
9.4.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр.  41-2832/11           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1492. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА  ОДЛУКА  НА  ОСНОВНО ЈАВНО  

ОБВИНИТЕЛСТВО ГОСТИВАР 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Основно јавно обвинителство Гостивар, бр.07-
1006/2 од 10.4.2012 година.  

 
Член 2 

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

Бр.  41-2832/12         Заменик на претседателот 
17 април 2012 година          на Владата на Република 

    Скопје       Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1493. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА   ОДЛУКА  НА  МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за транспорт и врски, бр.07-1005/2 од 
10.4.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр.  41-2832/13           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1494. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА  ОДЛУКА  НА   МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за образование и наука, бр.07-1001/2 
од 9.4.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр.  41-2832/14           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1495. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ 
СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Комисија за односи со верските заедници и религи-
озни групи, бр.07-1007/2 од 10.4.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр.  41-2832/15           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1496. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Државниот архив на Република Македонија, бр.07-
997/2 од 9.4.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр.  41-2832/16           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1497.  
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА  ОДЛУКА НА ДРЖАВНИОТ  АРХИВ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Државниот архив на Република Македонија, бр.07-
984/2 од 9.4.2012 година.  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

  
Бр.  41-2832/17           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје           Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1498. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛ-
ТУРА-УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за култура-Управата за заштита на 
културното наследство, бр.07-992/1 од 9.04.2012 годи-
на.   

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

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

Бр.  41-2832/18           Заменик на претседателот 
17 април 2012 година           на Владата на Република 

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

__________ 
1499. 

Врз основа на член 143 став 2 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.16/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФНИК ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА ЗА ПОТЕКЛО НА ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ВИСО-
КО ЕФИКАСНИ КОМБИНИРАНИ ПОСТРОЈКИ  

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Тарифникот за утврду-
вање на висината на надоместокот за услугата на Аген-
цијата за енергетика на Република Македонија за изда-
вање на гаранција за потекло на електрична енергија 
произведена од високо ефикасни комбинирани построј-
ки, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за енер-
гетика на Република Македонија, бр. 02-182/10 од 
19.3.2012 година.  

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

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

  
Бр.  41-1607/1            Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1500. 
Врз основа на член 147 став 2 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.16/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФНИК ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ПОТЕКЛО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Тарифникот за утврду-

вање на висината на надоместокот за издавање на га-
ранции за потекло на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, донесен од Управни-
от одбор на Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија, бр. 02-182/9 од 19.3.2012 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр.  41-1607/2           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1501. 
Врз основа на член 151 став 12 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.16/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17.4.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФНИК ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИС-
ПОЛНУВАЊЕТО НА УСЛОВИТЕ И ИНСТАЛИРА-
НАТА МОЌНОСТ НА ПОСТРОЈКИТЕ ЗА ОБНОВ-
ЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ПРИ СТЕКНУВАЊЕ 
НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Тарифникот за утврду-

вање на висината на надоместокот за услугата на Аген-
цијата за енергетика на Република Македонија за изда-
вање на потврда за утврдување на исполнувањето на 
условите и инсталираната моќност на постројките за 
обновливи извори на енергија при стекнување на ста-
тус на повластен производител, донесен од Управниот 
одбор на Агенцијата за енергетика на Република Маке-
донија, бр.02-182/8 од 19.3.2012 година. 

 
Член 2 

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

Бр.  41-1607/3          Заменик на претседателот 
17 април 2012 година         на Владата на Република 

    Скопје        Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1502. 

Врз основа на Договорот за слободна трговија меѓу 
Република Македонија и Република Турција, Догово-
рот за слободна трговија меѓу Република Македонија и 
Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Репуб-
лика Македонија и ЕФТА државите,  Договорот за из-
менување и пристапување кон Централно-европскиот 
договор за слободна трговија меѓу Република Албани-
ја, Босна и Херцеговина, Република  Хрватска, Репуб-
лика Македонија, Република Молдова, Република Црна 
Гора, Република Србија и Времената административна 
мисија на Обединетите нации на Косово, во име на Ко-
сово, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу 
Република Македонија и Европските заедници, Прото-
колот за пристапување на Република Македонија во 
Светската трговска организација и член 36 став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.4.2012 година,  донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ 
РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИ ВО РАМКИТЕ НА 

ТАРИФНИ КВОТИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за начинот и постапката при распре-

делба на стоки во рамките на тарифни квоти („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.101/07, 
168/08, 26/10, 6/11, 122/11 и 5/12) во член 5 став 3  али-
неја 4  се менува и гласи: 

 „- Царинска испостава Скопје 4“. 
По алинеја 12  се додава нова алинеја 13 која гласи :  
 „ - Царинска испостава Блаце “.  

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

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

Бр. 41-2122/1                      Претседател на Владата 
10 април  2012 година            на Република Македонија, 

    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1503. 
Врз основа на член 54-a, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба-
та за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија и престанува користењето на движна 
ствар со следните карактеристики: 

Патничко моторно возило 
- марка Опел 
- тип Астра 
- шасија број WOL000059N5030307, 
- мотор број C18NZ 
- година на производство 1991 г. 
- работна зафатнина на моторот 1786 м3 
- сила на моторот 66 kw/ks 
- боја на каросерија црвена. 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавното претприја-
тие за стопанисување со пасишта. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со директорот на Јавното претпријатие за сто-
панисување со пасишта, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлу-
ка, која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр.  41-2397/1          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1504. 
Врз основа на член 54-a, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба-
та за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија и престанува користењето на движна 
ствар со следните карактеристики: 

Патничко моторно возило 
- модел WOLKSVAGEN 
- тип Голф 1.9 D 
- број на шасија  WVWZZZ1HZVW363339 
- број на мотор  1Y683337 
- регистарски број SК-335-GR 
- година на производство 1997 година 
- работна зафатнина на моторот 1896 м3 
- сила на моторот 47 kw/ks. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со директорот на Агенцијата за вработување 
на Република Македонија, со кој се уредуваат правата 
и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа од-
лука, која се дава на трајно користење.        

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.  41-2398/1          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година         на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1505. 

Врз основа на член 19 став 1 точка 5 од Законот за 
одбрана  („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.42/2001, 5/2003, 58,/2006, 110/2008, 51/2011 и 
151/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА 
СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТО-
РИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗАРА-
ДИ УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНИТЕ АКТИВНОСТИ  

COOPERATIVE LONGBOW/LANCER 2012 
 
1. Се одобрува влегување и престојување на 700 

(седумстотини) припадници на странски вооружени си-
ли на територијата на Република Македонија и тоа: од 
активниот состав на Република Австрија, Ерменија, Ре-
публика Азербејџан, Белорусија, Босна и Херцеговина, 
Грузија, Казахстан, Република Молдавија, Црна Гора, 
Србија, Шпанија, Швајцарија, Украина, Соединетите 
Американски Држави и воената структура на НАТО, 
заради учество во вежбовните активности Cooperative 
Longbow/Lancer 2012, кои ќе се одржат на Армискиот 
полигон „Криволак“ и во Центарот за обука Пепели-
ште, во периодот од 14.05.2012 година до 01.06.2012 
година. 

2. Финансиските трошоци за учество на припадни-
ците на Армијата на Република Македонија во вежбов-
ните активности, во кои влегуваат сместувањето, ис-
храната и логистичката поддршка, ги обезбедува Ми-
нистерството за одбрана, а финансиските трошоци за 
учество на припадниците на армиите на земјите учес-
нички и НАТО, се на нивни товар.   

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата на Република Македонија во вежбовните 
активности, ги врши Министерството за одбрана. 

4. По завршување на вежбовните активности, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.  41-2407/1           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1506. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во вр-
ска со член 2 од Уредбата за методологија за распре-
делба на средствата остварени како приход од надоме-
стокот за производство на енергија од фосилни горива 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
12/2008 и 22/2011),Владата на Република Македони-
ја,на седницата одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ 
ПО ОСНОВ НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРОИЗВОДС-
ТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА КА-
КО НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ НА ОПШТИНИТЕ ЗА  

2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се распределуваат средства остваре-

ни по основ на надоместок за производство на енергија 
од фосилни горива како наменски дотации на општи-
ните, во износ од 37,159.191,00 денари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се распределу-

ваат согласно критериумите утврдени во членовите 4, 
5, 6 и  7 од Уредбата за методологија за распределба на 
средствата остварени како приход од надоместокот за 
производство на енергија од фосилни горива ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.12/2008 и 
22/2011) на следните општини: 

           
Општина Износ во денари 
Новаци 8.667.625,00  денари 
Битола 19.261.389,00  денари 
Могила 4.173.300,95  денари 
Осломеј 1.363.038,27  денари 
Зајас 289.129,33  денари 
Кичево 2.436.947,21  денари 

Вранештица 41.304,19  денари 
Гази Баба 240.878,82  денари 
Аеродром 64.851,99  денари 
Центар 120.439,41  денари 

Кисела Вода 37.058,28  денари 
Чаир 463.228,50  денари 

 
Член 3 

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат 
од Буџетот на Република Македонија за 2012 година, 
како одобрен план во Раздел 12101 - Министерство за 
животна средина и просторно планирање, програма 2-
Заштита за животна средина, потпрограма 21 - Инве-
стиции во животна средина, категорија 48 - Капитални 
расходи, ставка 488 - капитални дотации до ЕЛС. 

 
Член 4 

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

 
Бр.  41-2447/1          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1507. 
Врз основа на член 54 - а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.04.2012 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Акцио-

нерското Друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката - Скопје му престанува користењето на 
движните ствари - 3 (три) стручни книги и учебници во 
тираж од 1000 примероци по книга, од кои 250 приме-
роци на албански јазик и 750 примероци на македонски 
јазик и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образова-

ние и наука, без надомест. 
 

Член 3 
Генералниот директор на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со 

деловен простор од значење за Републиката - Скопје да склучи Договор со министерот за образование и нау-
ка со кој ќе се уредат правата и обврските за 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.  41-2513/1                         Заменик на претседателот 

17 април 2012 година                        на Владата на Република 
    Скопје                       Македонија, 

                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1508. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 
6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА 2011 ГОДИНА  И ГОДИШНИОТ ИЗВЕ-
ШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2011 ГОДИНА НА ЈП 
ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИTА НА ПОВЕЌЕ-
НАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“-СКОПЈЕ 

 
1.Со оваа одлука се дава согласност  на Годишната 

сметка за 2011 година  и Годишниот извештај за рабо-
тењето во 2011 година на ЈП за управување и заштита 
на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје бр. 02-
526/4 и 02/526/8 од 6.03.2012 година, усвоени од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 6.3.2012 година. 

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

  
Бр.  41-2564/1           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1509. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 
6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД 
РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНА-
МЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ ЗА  

ФИНАНСИСКАТА 2011 ГОДИНА 
 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност  на Одлуката за 

употреба на средствата остварени од работењето на 
Јавното претпријатие за управување и заштита на пове-
ќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје за финансиската 
2011 година, бр.02-526/7 од 6.03.2012 година, усвоена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на сед-
ницата, одржана на 6.03.2012 година. 

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

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

  
Бр.  41-2564/2           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1510. 
Врз основа на член 69, став 5 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 
26/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.04.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ 
УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕ-
ДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИ-
СТИЧКО -КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИ-
ЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО  

ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени 

установи кои вршат превентивни и одредени работи од 
примарната, специјалистичко-консултативна и болнич-
ка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија обезбедува средства за 
нивно целосно функционирање во 2012 година и тоа: 

 
Реден 
број 

Јавна здравствена установа 

1 Здравствен дом - Битола 
2 Здравствен дом - Гевгелија 
3 Здравствен дом – Дебар 
4 Здравствен дом – Кавадарци 
5 Здравствен дом – Кочани 
6 Здравствен дом – Крива Паланка 
7 Здравствен дом - Охрид 
8 Здравствен дом – Прилеп 
9 Здравствен дом – Струмица 
10 Здравствен дом – Тетово 
11 Здравствен дом – Македонски Брод 
12 Здравствен дом – Валандово 
13 Здравствен дом – Демир Хисар 
14 Здравствен дом – Кратово 
15 Здравствен дом – Крушево 
16 Здравствен дом – Неготино 
17 Здравствен дом – Берово 
18 Здравствен дом – Пехчево 
19 Здравствен дом – Радовиш 
20 Здравствен дом – Ресен 
21 Здравствен дом – Ростуше 
22 Здравствен дом – Вевчани 
23 Здравствен дом – Свети Николе 
24 Здравствен дом – Железничар 
25 ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија  
26  ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни 

болести и фебрилни состојби 
27  ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматоло-

гија, ортопедија, анестезија, реанимација, ин-
тензивно лекување и ургентен центар 

28 Клиничка болница – Битола 
29 Општа болница – Охрид 
30 Градска болница 8-ми Септември 
31 Психијатриска болница Скопје 
32  Универзитетска клиника по хируршки боле-

сти – Св.Наум Охридски – Скопје 
33 
 

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички  
центар 

34 ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија 
35 ЈЗУ Универезитетска клиника за хематологија 
36 ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија 
37 ЈЗУ Униерзитетска клиника за урологија 
38 
 

ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокриноло 
гија, дијабетес и метаболични нарушувања 

39  ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и 
васкуларна хирургија 

40  ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на 
Република Македонија 
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Член 2 
Со денот на влегување во сила на оваа одлука, пре-

станува да важи Одлуката за утврдување на јавни 
здравствени установи кои вршат превентивни и одре-
дени работи од примарна, специјалистичко-консулта-
тивна и болничка здравствена заштита за кои Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија обезбедува 
средства за нивно целосно функционирање во 2012 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
22/2012).  

 
Член 3 

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

 
Бр.  41-2572/1           Заменик на претседателот 

17 април 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1511. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) и член 12, став 4 и 23 ставо-
ви 2, 3 и 4 од Законот за технолошки индустриски раз-
војни зони („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 156/10), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
17.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА 

ЗОНА „КИЧЕВО“ 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Технолошко индустри-

ска развојна зона „Кичево“ во опфат 1 („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.36/12), член 4, став 2 
се менува и гласи: 

„Технолошко индустриската развојна зона „Киче-
во“ во опфатот 1, се основа на земјиште, сопственост 
на Република Македонија, со вкупна површина од 133 
495 м2, која претставува:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- КП 25/1, 26/1, 27, 28, 29/1, 299 и 1532/2 опишани 
во Имотен лист број 962 за КО Србјани, а согласно Ге-
одетски елаборат за посебна намена за потполна (трај-
на) експропријација за „ТИРЗ Кичево-опфат 1“ КО 
Србјани, одобрен од Агенцијата за катастар на недвиж-
ности – Центар за катастар на недвижности – Кичево 
со бр.11-10/473 од 22.11.2010 година“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-2599/1                     Заменик на претседателот 

17 април 2012 година              на Владата на Република 
   Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1512. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/07, 18/11 и 148/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година, 
донесе   

О Д Л У К А 
ЗА  ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ  ЗА  ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА  ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГ-
РАДБА НА СТОВАРИШТЕ ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВА-
ТИ И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ, ВО КО РЕЧИЦА,  

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

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

мена на земјоделско  во  градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стовариште за нафтени деривати и при-
дружни објекти,  КО Речица, општина Куманово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-
кации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-2609/1                     Претседател на Владата 

17 април  2012 година            на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1513. 

Врз основа на член 34, став 2 од Законот за трговија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 
99/2009, 105/2009, 115/2010, 158/2010, 36/2011 и 
53/2011) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.04.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ 
НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

 
Член 1 

Стоките што се извезуваат, односно увезуваат се 
распоредуваат на следниве форми: 

- Слободен извоз 
- Извоз врз основа на дозвола, одобрение, соглас-

ност, решение односно потврда 
- Слободен увоз и 
- Увоз врз основа на дозвола, одобрение, соглас-

ност, решение односно потврда. 
Стоките од став 1, алинеја 2 и 4 на овој член се 

утврдени во списокот на стоките дадени во Прилог 
бр.1 и Прилог бр.9 кои се составен дел на оваа одлука. 

 . 
Член 2 

Стоките од член 1 став 2 на оваа одлука се означени 
со кратенката” Д” и со следните броеви: 

1- Се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требно одобрение, односно дозвола што ја издава Ми-
нистерството за здравство или Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, за заштита на 
растенијата или како семенски материјал како други 
земјоделски производи. 

Опојните дроги, психотропните супстанции и пре-
курзорите за кои дозволи издава Министерството за 
здравство се наведени во списокот на опoјни дроги и 
прихотропни супстанции и прекурзори, кое е составен 
дел на оваа одлука (Прилог бр.2 и 7); 

Хемиските супстанци за кои дозволи издава Мини-
стерството за здравство се наведени во списокот на хе-
микалии кое е составен дел на оваа одлука (Прилог 
бр.9); 

2- Се означени стоките за чии извоз или увоз е по-
требна согласност или дозвола од Министерството за 
економија; 

3- Се означени стоките за чии увоз е потребна доз-
вола од Дирекцијата за радијациона сигурност; 

4-  Се означени стоките за чии извоз или увоз е по-
требна дозвола од Министерството за животна средина 
и просторно планирање, наведени во Прилог бр.3,4,5,6 
и 7, кои се составен дел на оваа одлука; 

5- Се означени стоките чии извоз и увоз е забранет; 
6- Се означени стоките за чиј извоз е потребна доз-

вола од Министерството за култура -Управа за заштита 
на културно наследство. Заштитените добра кои не се 
опфатени во глава 97, а кои согласно законот за зашти-
та на културно наследство претставуваат заштитени 
културни добра бидејќи се постари од 50 и од  75 годи-
ни, за кои дозвола издава Министерството за култура - 
Управата за заштита  на културно наследство се наве-
дени во списокот на заштитени културни добра која е 
составен дел на оваа одлука (Прилог бр.8); 

7- Се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Министерството за внатрешни рабо-
ти или дозвола од Министерството за одбрана наведе-
ни и во заедничката воена листа на Европската унија 
Прилог бр.7.  

Царинскиот орган при царинењето на стоките што 
се наведени во списокот на опојни дроги, психотропни 
супстанции, прекурзори и материи што ја оштетуваат 
озонската обвивка, контролира дали царинењето на тие 
стоки се врши преку царинарницата која е наведена во 
дозволата.  

   
Член 3 

Барање за добивање на дозвола, одобрение, соглас-
ност, решение односно потврда, од член 1 на оваа од-
лука поднесува увозникот или извозникот на стоките 
пред органите на управата наведени во член 2 на оваа 
одлука со следниве податоци: 

1) Назив и даночен број на правното лице; 
2) Тарифна ознака на десетоцифрено ниво; 
3) Наименување на стоката според царинската но-

менклатура; 
4) Трговско име на стоката; 
5) Количина на стоката за која се поднесува барање, 

изразена во единечна мерка; 
6) Назив и адреса на странскиот извозник, односно 

увозник; 
7) Рок во кој ќе се изврши увозот, односно извозот; 
8) Изјава за намена за употреба на увезената стока и 
9) Други податоци, пропишани со посебни пропи-

си.  
  

Член 4 
При спроведувањето на оваа одлука се применуваат 

одредбите на Законот за царинска тарифа и прописите 
донесени врз основа на тој закон. 

  
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за распоредување на сто-
ките на форми на извоз и увоз (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.43/2011 и  122/2011). 

  
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во (“Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр.41-2446/1                   Претседател на Владата 

10 април 2012 година            на Република  Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 
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1514. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО 
ШПАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРСЕЛОНА 
 

Член 1 
Република Македонија затвора Почесен конзулат во 

Кралството Шпанија, со седиште во Барселона. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
 Бр. 51/1               Претседател на Владата 

17 април  2012 година            на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1515. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91) и член 7 алинеја 9 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.4.2012 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО 
ШПАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРСЕЛОНА 
 
1. Се отповикува Марија Кармен Ардиака Бош, од 

местото Почесен конзул на Република Македонија во 
Кралството Шпанија, со седиште во Барселона.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија." 

 
 Бр. 52/1               Претседател на Владата 

17 април  2012 година           на Република Македонија, 
 Скопје                              м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1516. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 88/2008, 115/2008, 
10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10.4.2012, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД 
ТРОШОЦИТЕ ЗА КУПЕНИ И ВГРАДЕНИ СОН-
ЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ 

ВО ДОМАЌИНСТВАТА ЗА 2012 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за надоместување на дел од трошо-

ците за купени и вградени сончеви термални колектор-
ски системи во домаќинствата за 2012 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 12/2012) во 
дел III точка 2 се менува и гласи: 

„2. За времетраење на огласот, најмалку два пати ќе 
има известување за јавноста.“ 

 
Во дел III точка 3 се менува и гласи: 
„3. На 9 јуни ќе се одржи јавно извлекување на ли-

цата кои ќе го остварат правото на надомест на дел од 
трошоците направени за купен и вграден соларен коле-
ктор. За времето и местото на извлекувањето Мини-
стерството за економија ќе даде соопштение кое ќе би-
де објавено во три дневни весници и на национална те-
левизија со кое сите баратели ќе бидат поканети на јав-
ниот настан. Секој барател кој има доставено барање за 
надоместување на дел од трошоците има право докол-
ку сака да присуствува на јавното извлекување.“  

 
Во дел III точка 4 се менува и гласи: 
„4. За спроведување на активностите за реализација 

на програмата министерот за економија ќе формира 
пет комисии кои ќе бидат составени од три члена и 
нивни заменици. Комисиите по пристигнувањето на 
сите барања за надомест на дел од трошоците доставе-
ни за времетраењето на јавниот оглас односно најдоцна 
до 31 мај 2012 година, со записник ќе го утврдат точ-
ниот број на пристигнати барања. Пристигнатите ко-
верти во присуство на сите членови на комисиите ќе 
бидат ставени во унифицирани коверти на Министерс-
твото за економија.“ 

 
Во дел III точка 5 се менува и гласи: 
„5.Извлекувањето од точка 3 на овој дел од програ-

мата ќе се одвива на следниот начин: 
- Извлекувањето ќе биде снимено и за истото 

Мннистерството за економија ќе има видеозапис. Секој 
заинтересиран барател има право да побара увид во ви-
деозаписот од извлекувањето за што треба да достави 
писмено барање до Министерството за економија. 

- Унифицираните коверти во присуство на сите чле-
нови на комисиите ќе се стават во посебен сад. 

- Лицето кое го врши извлекувањето, секој извле-
чен коверт го предава на една од Комисиите. 

- Претседателот на комисијата го соопштува името 
на барателот, по што комисијата пристапува кон про-
верка на документите доставени од страна на барателот 
и соопштува дали барањето е во согласност односно не 
е во согласност со условите и барањата од оваа програ-
ма. 

- Избраните лица кои немаат комплетна документа-
ција нема да го остварат правото на надомест. 

- Избраните лица кои имаат комплетна документа-
ција ќе го остварат правото на надомест на дел од тро-
шоците за купен и вграден сончев термален колектор. 

- За времетрање на извлекувањето ќе се составува 
листа која ќе содржи податоци за извлечениот барател, 
за износот на надоместокот за кој е оставерено правото 
и за персоналниот данок на добивка што Министерс-
твото за економија треба да го исплати. 

- Во оној момент кога ќе се извлечат барателите чиј 
збир на износот на надоместоци и на износот на персо-
налниот данок ги ангажира средствата наменети за 
оваа намена, ќе заврши извлекувањето на барателите 
кои го оствариле правото на надомест, по што ќе следи 
отварање на ковертите и читање на имињата и прези-
мињата на останатите подносители. 

- Листата на баратели кои го оставруваат правото 
на надомест ќе биде објавена во три дневни весници и 
на веб страната на Министерството за економија нај-
доцна во рок од пет дена од денот на извлекувањето. 
Едновремено истата за времетраењето на извлекување-
то ќе биде достапна на видеобим на местото на ивлеку-
вањето.“ 

Министерството за економија по објавувањето на 
листата на баратели кои го оствариле правото на надо-
мест, во рок не подолг од четири месеци од денот на 
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извлекувањето по случаен избор ќе направи увид на 
лице место во 100 (сто) домаќинства и доколку конста-
тира дека соларниот термален колектор не е инстали-
ран во тој случај барателот нема да го оствари правото 
на надоместок.  

Средствата наменети за барателите кои по изврше-
ниот увид на лице место не го оставириле правото на 
надомест ќе се вратат во Буџетот на Република Маке-
донија. 

Исплата ќе се реализира по извршувањето на уви-
дот на лице место.“ 

 
II 

Дел IV се брише. 
 

III 
Во дел V во ставот 1 точката се заменува со запирка 

и се додаваат следните зборови: „ ,под услов купувачот 
да го нема искористено правото на поврат на дел од 
средствата за обезбедување и вградување на сончеви 
термални колекторски системи во својот дом врз осно-
ва на претходните јавни огласи на Министерството за 
економија за надоместување на дел од трошоците за 
купени и вградени сончеви термални колекторски си-
стеми објавени во 2007, 2009 и 2011 година.“ 

 
Во дел V по ставот 1 се додава нов став кој гласи: 
„Министерството за економија во периодот до зака-

жаното извлекување ќе провери дали барателите го 
искористиле правото на поврат на дел од средствата 
врз основа на претходните јавни огласи на Министерс-
твото за економија за надоместување на дел од трошо-
ците за купени и вградени сончеви термални колектор-
ски системи објавени во 2007, 2009 и 2011 година. До-
колку се констатира дека некои од барателите веќе го 
искористиле правото на веб страницата на Министерс-
твото за економија ќе се објави листа на оние баратели 
кои веќе го искористиле правото на надомест и чии ба-
рања нема да бидат предмет на извлекувањето и за тоа 
едновремено писмено ќе бидат известени.“ 

 
IV 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-2514/1                     Претседател на Владата 

10 април  2012 година            на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 1517. 

Врз основа на член 64 од Законот за минерални су-
ровини (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 
и 136/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 17.04.2012 година, донесе  

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И КОНЦЕСИИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА И КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Во Тарифникот за утврдување на висината на надо-

местоците за издавање на дозволи и концесии за врше-
ње на детални геолошки истражувања и концесии за 
експлоатација на минерални суровини (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 19/2009, 
105/2009, 60/2010,  94/2010 и 12/2012), во членот 4 по 
ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:  

 “За експлоатација на архитектонско–украсен камен 
(мермер, гранит, оникс, травертин и др.), од кои што во 

фазата на нивна преработка не може да се добијат ко-
мерцијални блокови и томболони, а истите се дробат 
или мелат, концесионерот треба да плаќа надоместок 
во износ од 20 денари/тон.“ 

 
Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 3, 4, 5 и 6.  
 

Член 2 
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.  41-2538/1          Заменик на претседателот 

17 април 2012 година         на Владата на Република 
    Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1518. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Делов-ни-кот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 70/1992), на седницата одр-
жана на 11 април 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА член 3 став 1 точки 1 и 2 во 

деловите: „образование“ од Законот за јавните службе-
ници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
52/2010, 36/2011 и 6/2012). 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија што се преземени врз основа на одредбите од 
Законот, означени во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод поднесена иницијатива од Тито Беличанец од 
Скопје, со Решение У.бр.221/2011 од 15 февруари 2012 
година, поведе постапка за оценување на уставноста на 
одредбите од Законот, означени во точката 1 од оваа 
одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Су-
дот се постави прашањето за согласноста на оспорени-
те одредби од Законот со Уставот. 

5. Судот на седницата утврди дека во членот 3 став 
1 точки 1 и 2 од Законот за јавните службеници е пред-
видено дека одделни изрази употребени во овој закон 
го имаат следново значење: 

1) Јавни службеници се вработените кои вршат ра-
боти од јавен интерес во дејностите образование, нау-
ка, труд и социјални работи, социјална заштита и за-
штита на детето, установите, фондовите, агенциите, 
јавните претпријатија основани од Република Македо-
нија, а не се опфатени со Законот за државните службе-
ници, 

2) Јавна служба се институциите на дејностите 
образование, наука, труд и социјални работи, социјална 
и детска заштита, установите, фондовите, агенциите, 
јавните претпријатија основани од Република Македо-
нија, а не се опфатени со Законот за државните службе-
ници. 

6. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се владеењето на правото и поделбата на 
државната власт на законодавна, извршна и судска. 

Според членот 44 од Уставот, секој има право на 
образование. Образованието е достапно на секого под 
еднакви услови. Основното образование е задолжител-
но и бесплатно. 
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Според членот 46 од Уставот, на универзитетот му 
се гарантира автономија. Условите за основање, врше-
ње и престанок на дејноста на универзитетот, се уреду-
ваат со закон. 

Според членот 47 ставови 1, 2 и 3 од Уставот, се га-
рантира слободата на научното, уметничкото и на дру-
гите видови творештво, се гарантираат правата што 
произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид 
интелектуално творештво и Републиката го поттикну-
ва, помага и штити развојот на науката, уметноста и 
културата. 

Согласно членот 51 од Уставот, во Република Ма-
кедонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 
Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Законот за јавните службеници, согласно членот 1, 
како предмет на уредување го има опфатот на јавната 
служба, заедничките начела и основите на вработува-
њето, правата и должностите, одговорноста, оценува-
њето, престанокот на вработувањето, заштитата и од-
лучувањето за правата и обврските и регистарот на јав-
ните службеници. 

Во членот 2 од овој закон е утврдено дека јавни 
службеници се лицата кои вршат работи и работни за-
дачи од јавен интерес во согласност со Уставот, закон 
и ратификувани меѓународни договори, професионал-
но, политички неутрално и непристрасно. 

Во оспорениот член 3 од Законот е определено зна-
чењето на одделни изрази употребени во овој закон, 
односно субјектите и институциите на кои се однесува 
овој закон. 

Според членот 4 од овој закон, за прашањата кои се 
однесуваат на вработувањето, правата и должностите, 
одговорноста, оценувањето, престанокот на вработува-
њето, заштитата и одлучувањето за правата и обврски-
те на јавниот службеник, за кои со закон е пропишана 
посебна постапка, се постапува според одредбите на 
тој закон. Прашањата што не се уредени со овој закон 
ќе се уредат со посебен закон. Оттука, Законот за јав-
ните службеници има супсидијарна примена, односно 
тој не се применува и не се однесува за оние прашања 
за вработените и институциите во јавните служби од 
наведените дејности, каде со посебни закони и со по-
себна законска регулатива се веќе на поинаков начин 
уредени правата и обврските. Овој закон има општи 
норми за права и обврски, кои во предметната материја 
ќе се применуваат доколку тие не се со посебни закони 
поинаку уредени. 

Со одредбите од овој закон, меѓу другото, е уреде-
но дека јавните службеници извршуваат работи и ра-
ботни задачи од јавен интерес врз основа на Устав, за-
кон и ратификувани меѓународни договори во соглас-
ност со Уставот (член 5) и начелото на еднаков при-
стап и соодветна и правична застапеност, начела на 
двостепеност, професионално однесување, одговор-
ност, етично однесување, доверливост и економично 
користење на средствата за работа (членови 6 - 12). 
Третиот дел од Законот, со наслов „Вработување на 
јавните службеници“ со членовите 13 - 22 е уредена 
постапката за вработување на јавните службеници по 
пат на јавен оглас, интерен оглас, распоредување на ја-
вен службеник во истата институција на друго работно 
место и преземање на јавен службеник од една во дру-
га институција и се уредени општите и посебните усло-
ви. Агенцијата за администрација по барање на инсти-
туцијата го објавува јавниот оглас и Агенцијата форми-
ра комисија за селекција на јавен службеник, која ја 
спроведува постапката за селекција на кандидат во која 
има испит од општ и практичен дел, а начинот на селе-
ктирање и вработување, според членот 17-а став 5, на 
јавните службеници го пропишува министерот за ин-
форматичко општество и администрација. Агенцијата 
издава потврда за положен испит, со петте најуспешни 
кандидати а комисијата врши интервју и составува 
ранг-листа од три најуспешни кандидати до раководно-

то лице на институцијата кој донесува одлука за избор 
на кандидат. Во другите одредби се уредени другите 
видови на вработување на јавните службеници со инте-
рен оглас и распоредувања. Раководното лице на ин-
ституцијата донесува годишен план за соодветна и пра-
вична застапеност на заедниците што го доставува до 
Министерството за информатичко општество и адми-
нистрација, а надлежниот министер донесува упатство 
за содржината на планот (член 22). Понатаму, правата 
и должностите на јавните службеници се уредени со 
членовите 23 - 37 од овој закон, во кои меѓу другото е 
уредено дека: јавниот службеник има право на плата и 
надоместок на плата под услови и критериуми утврде-
ни со закон, колективен договор и општ акт на органот 
на управување; должност за чување на класифицирана 
информација; право да се усовршува и оспособува, 
право да основаат синдикати, право на штрајк итн. Со 
одредбите од членовите 38 - 51 од овој закон е уредена 
дисциплинската одговорност на јавните службеници и 
материјалната одговорност за штетата која на работа 
или во врска со работата, намерно или од крајна не-
брежност ја предизвикал на институцијата. Со одред-
бите од членовите 60 - 63 од овој закон, уредно е оце-
нувањето на јавните службеници, а со членовите 64 - 
70 е уредено прашањето за престанок на вработување-
то на јавниот службеник по пат на спогодба, на негово 
барање, по сила на закон и во други случаи утврдени 
со овој закон. Со одредбите од членовите 71 - 78 од 
овој закон е уредена заштитата и одлучувањето за пра-
вата и обврските на јавните службеници и регистарот 
на јавните службеници во Министерството за инфор-
матичко општество и администрација, а со одредбите 
од членовите 78-а - 78-д е регулиран надзорот на др-
жавниот управен инспекторат во институциите кој мо-
же да биде редовен, вонреден и контролен; и со члено-
вите 78-ѓ - 78-е се уредени прекршочните одредби. 

Судот во уставносудската анализа утврди дека за-
конодавецот имал интенција се она што не било опфа-
тено со Законот за државните службеници да биде ре-
гулирано со Законот за јавните службеници, како вра-
ботени кои вршеле работи од јавен интерес, преку 
стандардизирање на права и обврски, преобразувајќи 
ги овие вработени како јавни службеници што работат 
во јавни служби, наспроти посебно регулираните прав-
ни односи во области кои произлегуваат од нормите во 
материјалното право. 

Имено, Законот за високото образование („Службен 
вес-ник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 
103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011 
и 6/2012), во членот 1 како предмет дефинирал дека ги 
уредува автономијата на универзитетот и академската 
слобода, условите и постапката за основање и преста-
нок на високо-образовните установи, системот за обез-
бедување и оценување на квалитетот на високото обра-
зование, основите за организација, управување, развој 
и финансирање на високообразовната дејност. Оттука, 
според Судот, законодавецот не е конзистентен со вос-
поставувањето на два законски режими на регулирање 
на материјата на високото образование, односно покрај 
посебниот Закон за високото образо-вание, го опфатил 
високото образование во општата дефиниција „образо-
вание“ во одредбите и во Законот за јавните службени-
ци, со паралелно различно системско регулирање на 
прашањата од една материја. Имено, со посебниот За-
кон за високото образование се регулира автономијата 
на универзитетот, вршењето на дејностите на уни-
верзитетите и единиците во нивниот состав врз прин-
ципот на академска автономија, се гарантира интеле-
ктуалната слобода на членовите на академската заедни-
ца и творечката природа на истражувачкиот и образов-
ниот процес. Со Законот, во членот 13 е регулирана 
автономијата во управувањето на универзитетот, што 
се изразува во организирањето и вршењето на високоо-
бразовната дејност и располагањето за таа цел, со фи-
нансиските средства. 
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Со членот 14 од овој закон е утврдена и неповред-
ливоста на унивезитетскиот простор, односно полици-
јата и другите државни органи на безбедност не можат 
без согласност на ректорот, односно директорот или на 
лице овластено од нив, да влегуваат во овој простор, 
освен за спречување на извршување на кривично дело, 
на непосредно што претстои или започнато кривично 
дело, за задржуање на неговиот сторител, како и во 
случај на природни и други непогоди. На универзите-
тот и на самостојните високообразовни установи се за-
бранува политичко и верско организирање и дејствува-
ње, како и истакнување на партиски и верски обележја. 

Оттука, Судот оцени дека постои некомпатибил-
ност на стату-сот јавни службеници, државни органи и 
институции во смисла на Законот за јавни службеници, 
со вработените во високото образование, високообра-
зовните институции и универзитети. 

Наспроти регулативата во Законот за јавните служ-
беници за вработувањето на јавните службеници по пат 
на јавен оглас, интерен оглас, распоредување на јавен 
службеник во истата институција на друго работно ме-
сто и преземање од една во друга институција, врз ос-
нова на општи и посебни услови, потоа разработениот 
целосен законски систем преку Агенција за админи-
страција за спроведување на селекции на кандидати за 
вработување, преку полагања на општ и практичен дел, 
и други елементи регулирано во Законот, во правниот 
поредок во Република Македонија постои и посебниот 
Закон за високото образование, кој од овој аспект го 
регулира висо-кото образование без можност тоа исто-
времено да се опфати во административните стандарди 
на јавните службеници и државни органи и други др-
жавни институции. 

Ова особено што, меѓу другото, со Законот за висо-
кото образование законодавецот утврдил обезбедува-
њето и оценувањето на квалитетот на високото образо-
вание да го врши Одборот за акредитација и евалуација 
на високото образование, а системот на обезбедување и 
оценување на квалитетот на високото образование е 
уреден со членовите 69 - 72, во кој се за таа цел регули-
рани надлежностите на Одборот составен од 23 члена 
прецизно пропишани со Законот, од редот на професо-
рите, членови од Македонската академија на науките и 
уметностите, работодавачите, интеруниверзитетскиот 
парламент на студентите и членови именувани од Вла-
дата на Република Македонија. Со одредбите од овој 
закон подробно се регулирани и прашањата кои се од-
несуваат за начинот и условите за избор на лице во на-
ставно научно, наставно и соработничко звање и долж-
ностите во извршувањето на високообразовната деј-
ност, предавањата и педагошките активности. 

Овој посебен Закон регулира посебна материја, спе-
ци-фична и по карактерот што ја опфаќа содржината на 
законска обработка на уставно гарантирана автономија 
на универзитетите и вршењето на високообразовната 
дејност, која содржина не може да се поистовети со 
другите видови образование, односно да се подведе 
под општиот третман на „образование“ и во таков кон-
текст да се разгледува со основното и средното образо-
вание во рамки на Законот за јавните службеници. Ту-
ка станува збор за високообразовна дејност која е 
комплексна материја сама по себе, и од аспект на деј-
носта, вршителите на дејноста, системот на вреднува-
ње, неповредливоста на универзитетскиот простор, ор-
ганизирање, управување, развој и финансирање, што 
нема конекција со административниот третман во 
одредбите од Законот за јавните службеници.  

Во анализата на Судот не се прави компарирање на два 
различни закони и ценење на нивната усогласеност, што и не 
е во надлежност на Уставниот суд на Република Македонија, 
туку дирекно се поставува посебноста на правната рамка на 
високото образование регулирана од законодавецот во Зако-
нот за високо образование и со тоа е веќе стриктно определе-
на оваа законска материја, која не може да се прифати во оп-
штиот термин „образование“ во оспорената одредба од Зако-

нот за јавните службеници дека е под режимот и на овој втор 
закон. Врз основа на наведеното Судот оцени дека членот 3 
став 1 точки 1 и 2 во деловите „образование“ од Законот за 
јавните службеници не е во согласност со Уставот, во однос 
на членот 8 став 1 алинеја 3, според која владеењето на пра-
вото е темелна вредност на уставниот поредок на Република 
Македонија и членот 46, според кој на универ-зитетот му се 
гарантира автономија, а условите за основање, вршење и 
престанок на дејноста на универзитетот се уредуваат со за-
кон. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во во состав од претседателот на Судот Бранко 
Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, 
Исмаил Дарлишта, Вера Маркова, Лилјана Ингилизо-
ва-Ристова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Вла-
димир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.221/2011                           Претседател  

11 април 2012 година    на Уставниот суд на Република 
           Скопје                                  Македонија,  

                                           Бранко Наумоски,с.р. 
__________ 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
1519. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 
здравственото осигурување („Службен весник  на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011 и 26/2012), и член 44 од Правилни-
кот за начинот на користење на здравствени услуги на 
осигурените лица во странство („Службен весник  на 
Република Македонија“ број 45/2012), Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија на седницата одржана на 5 април 2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ 
ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУ-
ГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО 

 
Член 1 

Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предви-
дени во Правилникот за начинот на користење на 
здравствени услуги на осигурените лица во странство 
(„Службен весник  на Република Македонија“ број 
133/2011),  во членот 1  обрасците со реден број:  

- 2. Барање за продолжување на лекување во 
странство и/или признавање на дополнителни трошоци 
(Образец на барање  Л2),  

- 4. Барање за контролен преглед во странство по 
извршено болничко лекување во странство на товар на 
ФЗОМ ( Образец на барање Л4) и  

 - 8. Предлог за упатување на лекување во странс-
тво ( Образец – ПЛС), се заменуваат со нови обрасци.  

Обрасците од став 1 на овој член се дадени во при-
лог на оваа одлука и се нејзин составен дел. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 
Бр. 02 – 5573/23      Управен одбор 

5 април 2012 година         Заменик на претседателот,  
    Скопје               Јован Грповски, с.р. 
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1520. 

Врз основа на член 20 став 6 и член 56 став 1 точка 
3 од Законот за здравствено осигурување („Службен 
весник на Република Македонија бр.25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006,18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 
67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 19/2011 – пречи-
стен текст и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија на седницата 
одржана на 5 април 2012  година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ 
НА РАБОТАТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА  

МАКЕДОНИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува составот, надлежно-

ста и начинот на работа на лекарските комисии за 
оценка на привремена спреченост за работа и мислење 
за остварување на други права од задолжителното 
здравствено осигурување во Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија (во натамошниот текст: 
Фонд). 

 
II. СОСТАВ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

 
Член 2 

 Првостепени и второстепени лекарски комисии, 
како стручно медицински тела за давање наод, оценка 
и мислење во постапката за оценување на привремена-
та спреченост за работа и за остварување на други пра-
ва од задолжителното здравствено осигурување се фор-
мираат за подрачјето на секоја подрачна служба на 
Фондот. 

 На подрачјето на град Скопје, во зависност од бро-
јот на осигурениците, односно бројот на предметите, 
можат да се формираат две или повеќе првостепени ле-
карски комисии. 

 
Член 3 

Лекарските комисии по правило се формираат од 
редот на докторите на медицина вработени во здрав-
ствените установи и во Фондот од подрачјето на оп-
штината, односно градот Скопје. 

Докторите на медицина и стоматологија вработени 
во Фондот се членови на првостепената лекарска коми-
сија на Фондот со право на глас и учестувуваат во ра-
ботата  на повеќе првостепени лекарски комисии. 

Лекарските комисии за оценка на привремената 
спреченост за работа и за остварување на други права 
од задолжителното здравствено осигурување  се соста-
вени од претседател и два члена и нивни заменици. 

Лекарските комисии од став 3 на овој член се фор-
мираат со решение на директорот на Фондот, по пред-
лог на раководителот на Подрачната служба на Фон-
дот. 

За правата и обврските кои што произлегуваат од 
решението наведено во став 4 на овој член лекарските 
комисии склучуваат Договор за меѓусебни права и об-
врски со Фондот. 

Административните работи на лекарските комисии 
ги извршува секретар (администратор) вработен во 
Фондот. 

 
III. НАДЛЕЖНОСТ НА СЕКРЕТАРОТ 

(АДМИНИСТРАТОР) 
 

Член 4 
Секретарот (администратор) ги има следните над-

лежности: 
- да учествува на состаноците на лекарската коми-

сија без право на глас; 
- да ја прима и подготвува документацијата која ја 

разгледува лекарската комисија согласно Упатсвото за 
работа на администраторот; 

- да ги внесува податоците од тековното работење 
во дневникот за работа на лекарските комисии; 

- да ги следи редовно сите измени на Законот за 
здравствено осигурување, подзаконски акти и упатства 
за работа кои се во врска со предметите кои се даваат 
на разгледување на лекарската комисија; 

- да бара дополнителна информација или мислење 
од раководителот во Подрачната служба или соодвет-
ната служба во Фондот; 

-  да  ги внесува сите податоци во модулот за лекар-
ската комисија 

Во текот на работата секретарот (администратор) е 
одговорен за пропустите на лекарската комисија напра-
вени во рамките на неговите надлежности. 

Административните работи на лекарските комисии 
на Подрачната служба – Скопје ги врши здравствен ра-
ботник вработен во Здравствен дом Скопје, а внесот на 
податоците во модулот на лекарските комисии го врши 
овластено лице (администратор) вработено во Подрач-
ната служба – Скопје. 

 
IV. НАДЛЕЖНОСТ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

 
1. Првостепена лекарска комисија 

 
Член 5 

Првостепената лекарска комисија дава оценка за 
привремената спреченост за работа над 15 дена и тоа: 
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1) кога осигуреникот ќе го упати избраниот лекар 
од примарната здравствена заштита по навршувањето 
на 15 дена непрекинато боледување; 

2) кога осигуреникот ќе вложи приговор против 
оценката на избраниот лекар за привремената спрече-
ност за работа; 

3) кога лекарски преглед за осигуреникот ќе побара 
подрачната служба на Фондот, односно работодавецот; 

4) кога работодавецот, односно подрачната служба 
на Фондот ќе побара преиспитување на оценка на при-
времена спреченост за работа; 

5) за неопходност на нега на болно дете до три го-
дишна возраст и на болен член на потесно семејство 
над тригодишна возраст, но најмногу до 30 дена. Прво-
степената лекарска комисија дава наод, оценка и мис-
лење и кога осигуреникот треба да оствари право на 
специјализирана медицинска рехабилитација како про-
должено болничко лекување. Првостепената лекарска 
комисија дава наод, оценка и мислење и за повреда на 
работа и професионално заболување, за потребата од 
ортопедски помагала согласно Правилникот за индика-
циите за остварување на право на ортопедски и други 
помагала, при постапката за издавање на двојазичен 
образец на осигурени лица кои привремено престојува-
ат (приватно или службено, студиски престој, школу-
вање и стручно усовршување, престој во врска со меѓу-
народна- техничка, научна и културна соработка и сл.) 
во земји со кои Република Македонија има склучено 
(превземено) Договор за социјално осигурување при 
користење на бесплатна итна помош, ја цени итноста 
на осигурените лица кои привремено престојуваат 
(приватно или службено, студиски престој, школување 
и стручно усовршување, престој во врска со меѓуна-
родна- техничка, научна и културна соработка и сл.) во 
земји со кои Република Македонија има склучено дого-
вор (превземено) Договор за социјално осигурување но 
истите  не ја спровеле постапката за издавање на двоја-
зичен образец или привремено престојуваат во земји со 
кои Република Македонија нема склучено (превземе-
но) Договор за социјално осигурување  кои можат да 
користат само итна медицинска помош, потоа го цени  
времетраењето на итноста и здравствените услуги по-
требни за отстранување на непосредната опасност по 
животот и здравјето на осигуреното лице, по завршува-
ње на итноста по предлог на странската здравствена 
установа дава оценка и мислење за потребата од превоз 
за враќање на осигуреното лице со санитетско возило 
во Република Македонија, одлучува за оправданоста на 
отварање на боледување со иста дијагноза во рок од 30 
дена по затварањето на боледувањето, дава наод, оцен-
ка и мислење за надминување на временската рамка 
кога постои објективна спреченост за работа на осигу-
реникот и други случаи предвидени со општ акт на 
Фондот и по барање на Фондот. 

Член 6 
Првостепените лекарски комисии вршат и други ра-

боти кои со Законот за здравствено осигурување или со 
општ акт на Фондот им се ставени во надлежност. 

 
2. Второстепена лекарска комисија 

 
Член 7 

 Второстепената лекарска комисија одлучува по 
приговорите изјавени против наодите, оценките и мис-
лењата на првостепената лекарска комисија. 

Доколку второстепената лекарска комисија го изме-
нила наодот и мислењето на првостепената лекарска 
комисија по повод изјавениот приговор и на осигуре-
никот му го продолжи боледувањето, при иста или вло-
шена здравствена состојба, одлучува по секој поната-
мошен предлог на избраниот лекар за продолжување 
на привремената спреченост за работа. 

Кога за случаите од став 2 на овој член работодаве-
цот или подрачната служба на Фондот ќе побара пре-
испитување на оцената за привремена спреченост за 
работа, второстепената лекарска комисија е должна да 
постапи по барањето. 

 
3. Работа на лекарските комисии 

 
Член 8 

Лекарските комисии работат врз основа на Законот 
за здравственото осигурување,Правилникот за начи-
нот, постапките и поблиските критериуми за утврдува-
ње на привремена спреченост за работа поради болест 
и повреда или потреба за нега на болен член од потес-
ното семејство и за времетраењето на привремената 
спреченост за работа во зависност од видот на болеста 
и повредата, Критериумите за дијагностички постапки 
и оцена на привремена спреченост за работа поради бо-
лести и повреди или потреба за нега на болен член од 
потесното семејство, Правилникот за индикациите за 
остварување на право на ортопедски и други помагала, 
општите акти на Фондот и овој правилник.  

За местото на одржување на седницата на лекарски-
те комисии одлучува раководителот на подрачната 
служба на Фондот и истото е видно обележано. 

 
Член 9 

Лекарските комисии работат и одлучуваат во полн 
состав, а мислењето го донесуваат со мнозинство на 
гласови. 

 
Член 10 

Лекарските комисии своите наоди, оценки и мисле-
ња ги даваат врз основа на непосреден лекарски прег-
лед на осигуреникот и врз основа на медицинската до-
кументација доставена од избраниот лекар, односно не-
посредно од осигуреникот. 
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Член 11 
Ако лекарската комисија смета дека медицинската 

документација не е доволна за давање наод, оцена и 
мислење, ќе побара дополнителни медицински иследу-
вања, односно медицинска документација од избрани-
от лекар, доколку истите не ги обезбеди на друг начин. 

 
Член 12 

Со работата на лекарската комисија раководи и за 
нејзината работа е одговорен претседателот/ заменикот 
на лекарската комисија. 

 
Член 13 

Против наодот, оценката и мислењето на првосте-
пената лекарска комисија осигуреникот има право на 
приговор во рок од 3 (три) дена до  второстепената ле-
карска комисија, сметајќи од денот на соопштувањето 
на оценката на првостепената лекарска комисија. 

Приговорот од став 1 на овој член се поднесува не-
посредно до второстепената лекарска комисија, со на-
ведување на причините и околностите поради кои оси-
гуреникот смета дека оценката на првостепената лекар-
ска комисија не е правилна. 

 
Член 14 

Наодот, оценката и мислењето, лекарските комисии 
на осигуреникот му го соопштуваат во писмена форма. 

За наодот, оценката и мислењето за секој конкретен 
случај, лекарските комисии го известуваат избраниот 
лекар - лекарската комисија против чија оценка е изја-
вен приговорот, организацијата во која е вработен оси-
гуреникот, односно работодавецот. 

 
Член 15 

Во случај на подолго траење на привремената спре-
ченост за работа до 12 месеци, лекарската комисија за-
должително го упатува осигуреникот до надлежниот 
орган за оценување на работната способност, според 
прописите за пензиското и инвалидското осигурување. 

Лекарската комисија ќе го упати осигуреникот до 
надлежниот орган за оценување на работната способ-
ност и во рок пократок од рокот утврден во ставот 1 на 
овој член, доколку од природата на заболувањето од-
носно повредата постојат индиции за трајно губење на 
работната способност кај осигуреникот. 

Лекарската комисија води евиденција за осигурени-
те лица кои се на подолго траење на привремена спре-
ченост за работа. 

Член 16 
Лекарските комисии водат дневник за својата рабо-

та. 
Во дневникот редоследно се внесуваат податоци за 

осигуреникот, наодот, оценката и мислењето за при-
времена спреченост за работа како и мислењето по 
останатите права во надлежност на лекарските коми-
сии. 

Дневниците за работа на лекарските комисии се чу-
ваат 10 години. 

 
Член 17 

За организацијата и за ажурноста во работата, ле-
карските комисии се одговорни пред раководителот на 
подрачната служба на Фондот.  

Секретарот (администратор) на лекарските комисии 
односно здравствениот работник вработен во Здрав-
ствен дом Скопје изготвува тромесечен извештај врз 
основа на податоците добиени од модулот за работа на 
лекарските комисии и потпишан од членовите на ле-
карските комисии односно кординаторот на лекарските 
комисии за Подрачна служба - Скопје и го  доставува 
до директорот на Фондот, односно Сектор контрола на 
Фондот. 

Лекарските комисии во извештајот од став 2 на овој 
член доставуваат и список на осигурениците кои се на 
подолго траење на привремена спреченост за работа, 
како и список на осигуреници упатени до надлежниот 
орган за оценување на работната способност, според 
прописите за пензиското и инвалидското осигурување. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 18 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 
престанува да важи Правилникот за составот, надлеж-
носта и начинот на работа на лекарските комисиите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
111/2000, 18/2006, 84/2009 и 95/2011 година – пречи-
стен текст). 

 
Член 19 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Бр. 02 – 5573/10            Управен одбор 

5 април 2012 година         Заменик на претседателот,  
    Скопје                  Јован Грповски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
1521. 

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Правилникот за посебните барања за 
безбедност на храната за посебна нутритивна употреба – храна наменета за користење во диети со ограничена 
енергетска вредност со цел намалување на телесната тежина (*) („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 156/2011) е направена техничка грешка поради што се дава следната 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ  ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ПОСЕБНА НУТРИ-
ТИВНА УПОТРЕБА  - ХРАНА НАМЕНЕТА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО ДИЕТИ СО ОГРАНИЧЕНА ЕНЕРГЕТ-

СКА ВРЕДНОСТ СО  ЦЕЛ  НАМАЛУВАЊЕ  НА ТЕЛЕСНАТА ТЕЖИНА 
 
Во Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба – храна на-

менета за користење во диети со ограничена енергетска вредност со цел намалување на телесната тежина (*) 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/2011) во Прилог 1 - Основен состав на храната којашто е 
наменета за користење во диети со ограничена енергетска вредност, во табелата 1, наместо зборот: „Мед“, тре-
ба да стои зборот: „Бакар“. 

 
Бр. 02-1551/3 

17  април 2012 година                               Директор, 
   Скопје                               Дејан Рунтевски, с.р. 
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