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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3843. 

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 
1 од Деловникот на Собранието на Република  Македо-
нија, Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 декември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ - ПРЕТСЕДАТЕЛИ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" број 
94/11, 103/11, 129/11 и 146/11), во точката I. потточка 
1. Комисија за уставни прашања под г) за заменици на 
членовите, во точката 4) зборовите: "Марјанчо Тодо-
ровски" се заменуваат со зборовите: "Драган Насте-
ски". 

Во потточката 10. Комисија за финансирање и бу-
џет под г) за заменици на членовите, во точката 4) збо-
ровите: "Марјанчо Тодоровски" се заменуваат со збо-
ровите: "Драган Настески". 

Во потточката 12. Комисија за земјоделство, шу-
марство и водостопанство под г) за заменици на члено-
вите, во точката 2) зборовите: "Миле Пачемски" се за-
менуваат со зборовите: "Драган Настески". 

Во потточката 14. Комисија за образование, наука и 
спорт под в) за членови, во точката 3) зборовите: "Мар-
јанчо Тодоровски" се заменуваат со зборовите: "Драган 
Настески". 

Во потточката 17. Комисија за труд и социјална по-
литика под в) за членови, во точката 2) зборовите: 
"Марјанчо Тодоровски" се заменуваат со зборовите: 
"Миле Пачемски". 

Во потточката 19. Комисија за еднакви можности 
на жените и мажите под в) за членови   во точката  2) 
зборовите: "Марјанчо Тодоровски" се заменуваат со 
зборовите: "Драган Настески". 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
еањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија ". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07 - 5282/1            Претседател 
19 декември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје        Македонија, 
             Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
3844. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членовите 18 и 19 од Одлуката 
за основање делегации, пратенички групи и други об-
лици на остварување на меѓународна соработка на Со-
бранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" број 91/11), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 де-
кември 2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗ-
БОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРА-
ТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО  

ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ДРУГИ ДРЖАВИ 
   

Член 1 
Во Одлуката за основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за соработка со 
парламентите на други држави и избор на претседатели 
и членови на пратеничките групи на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со парламентите на 
други држави ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 129/11 и 146/11), во членот 3 во точката 28. 
Пратеничка група на Собранието на Република Маке-
донија за соработка со Парламентот на Португалската 
Република, под б) членови, во точката 1. зборовите: 
"Марјанчо Тодоровски" се заменуваат со зборовите: 
"Драган Настески". 

Во точката 46. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Кралството Шпанија под б) членови, во точката 2. збо-
ровите: "Марјанчо Тодоровски" се заменуваат со збо-
ровите: "Драган Настески". 

   
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07 - 5283/1       Претседател 
19 декември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје        Македонија, 
                Трајко Вељаноски, с.р. 

__________                                                                 
3845. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членот 3 од Одлуката за основа-
ње Национален совет за евроинтеграции („Службен 
весник на Република Македонија" број 140/2007 и 
91/11), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 декември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ 
И ЗАМЕНИЦИ-ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ  

СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 
 
I. Во Одлуката за именување на претседател, пот-

претседател, членови и заменици-членови на Нацио-
налниот совет за евроинтеграции ("Службен весник на 
Република Македонија" број 103/11), под в) за членови, 
по алинејата 9 се додава нова алинеја 10, која гласи: 

"-Теута Арифи, заменик на претседателот на Влада-
та на Република Македонија задолжена за евроинтегра-
ции". 

По алинејата 10 која станува алинеја 11, се додава 
нова алинеја 12, која гласи:  

"- д-р Методиј Хаџи - Васков, од Кабинетот на 
претседателот на Владата на Република Македонија". 

Под г) за заменици-членови се додава нова алинеја 
1, која гласи: 

"- Димитар Стевананџија, пратеник во Собранието 
на Република Македонија". 
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II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07 - 5284/1       Претседател 
19 декември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје        Македонија, 
              Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3846. 

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната 

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Установата за уметнички дејности  
„СКОПСКИ  ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ" и се доделува приз-

нанието 
  
ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
за исклучителни резултати во долгогодишното ус-

пешно организирање на оваа врвна меѓународна музич-
ко-сценска манифестација за презентација на македон-
ското и светското музичко творештво, со што даде зна-
чаен придонес за збогатувањето на македонските кул-
турни вредности и афирмација на Република Македо-
нија во светот. 

 
II 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
        Бр. 10-2282                              Претседател  
19  декември 2011 година     на Република Македонија,  
           Скопје               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3847. 

Врз основа на член 150 став 2 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија” бр. 
16/2011) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на  13.12.2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПОВЛАСТЕНИ ТАРИФИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА (∗) 

 
I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со ова уредба се пропишуваат специфичните усло-
ви што една електроцентрала треба да ги исполни за да 
може да се стекне со статус на повластен производител 
на електрична енергија, горната граница на инсталира-
ната моќност на електроцентралата, повластените та-
рифи за електрична енергија и периодот на нивно ко-
ристење. 

                                                                 
(∗)Со oваа уредба се врши усогласување со Директивата 
2009/28/EC на Европскиот парламент и на Советот од 23 април 
2009 година за промоција на користење енергија од обновливи 
извори и со која се изменуваат и дополнуваат и последователно 
се укинуваат директивите 2001/77/EC и 2003/30/EC (Службен 
Весник на Eвропска Унија L 140/16), CELEX број 32009L0028  

Член 2 
(2) Со примена на повластените тарифи се има за 

цел да се обезбеди: 
1) поттикнување на инвестиции за оптимално иско-

ристување на расположивиот потенцијал на обновли-
вите извори на енергија во Република Македонија и по-
стигнување на целниот процент за учество на обновли-
вите извори на енергија во вкупната потрошувачка, во 
согласност со Стратегијата за развој на енергетиката на 
Република Македонија и Стратегијата за обновливите 
извори на енергија на Република Македонија , 

2) услови за одржливо работење на повластените 
производители преку обезбедување на просечни го-
дишни приходи неопходни за надоместување на инве-
стиционите и оперативните трошоци на електроцентра-
лата и обезбедување на соодветен принос на капиталот 
и 

3) услови за заштитата и унапредување на животата 
средина. 

 
Член 3 

(1) Електроцентралата запишана во Регистарот на 
постројки кои користат обновливи извори на енергија 
(во натамошниот текст: Регистар на електроцентрали) 
што се води при Агенцијата за енергетика на Републи-
ка Македонија се стекнува  со статус на повластен про-
изводител на електрична енергија (во натамошниот 
текст: повластен производител) доколку ги исполнува 
следниве специфични услови: 

1) произведува електрична енергија од следниве об-
новливи извори на енергија: 

- хидроенергија,  
- ветерна енергија,  
- сончева енергија преку фотонапонски келии,  
- биомаса (биоразградувачкиот дел од продукти, от-

пад и остатоци од земјоделски субстанции од растител-
но и животинско потекло, шумски отпад и од други ин-
дустрии, индустриски производи добиени од биомаса 
наменети за согорување, биоразградувачкиот дел на 
индустриските и комуналните отпади, биомаса од наса-
ди наменети за енергетски потреби), со исклучок на 
огревно дрво и  

- биогас добиен од биомаса (во натамошниот текст: 
биогас). 

2) инсталираната моќност на електроцентралата не 
ја надминува инсталираната моќност пропишна во оваа 
уредба, за секој вид електроцентрала одделно,  

3) опремата и објектите за производство на еле-
ктрична енергија и за поврзување со преносниот или 
дистрибутивниот систем претставуваат функционална 
целина и електроцентралата има приклучок на соодвет-
ниот систем со независно мерно место и истите се иск-
лучиво наменети за електроцентралата и во електро-
централата се користи само еден облик на обновливи 
извори на енергија,  

4) збирот на инсталираната моќност на електроцен-
тралата и вкупната инсталираната моќност на електро-
централите од ист вид што до тој момент се заведени 
во Регистерот на повластени производители што го во-
ди Регулаторната комисија за енергетика да не ја над-
минува вкупната инсталирана моќност на повластени 
производители од тој вид, предвидени со Одлуката за 
вкупната инсталирана моќност на повластените произ-
водители на електрична енергија произведена од секој 
одделен обновлив извор на енергија, и 

5) е пуштена во употреба после 18 февруари 2011 
година. 

(1) Инсталирана моќност на електроцентралата 
претставува збир на номиналните активни моќности на 
сите генераторски единици (електрични генератори 
или соларни фотонапапонски панели) инсталирани во 
електроцентралата. 
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(2) По исклучок на ставот (1) точка 3)  од овој член 
ако во една електроцентрала се предвидува производс-
тво на електрична енергија од различни облици на об-
новливи извори на енергија: 

1) опремата и објектите за производство на еле-
ктрична енергија од секој одделен облик на обновлива 
енергија ќе се третираат како одделни повластените 
производители, 

2) одделните повластени производители во електро-
централата можат да имаат заеднички приклучок кон 
соодветниот систем, но се должни да обезбедат посеб-
ни мерења на испорачаната електрична енергија во 
преносниот или дистрибутивниот систем. 

(3) Електроцентрала што била пуштена во употреба 
пред 18 февруари 2011 година може да се стекне со 
статус на повластен производител ако истата е рекон-
струирана после тој датум и ако во реконструкцијата 
на електроцентралата, според проценка од овластен 
проценител, се вложени средства во износ од повеќе од 
70% од проценетата вредност на инвестицијата потреб-
на за изградба на нова електро¬централа на истата ло-
кација и со технички параметри како и реконстуирана-
та електроцентрала.  

(4) Доколку во рамките на една електроцентрала 
постојат генераторски единици за производство на еле-
ктрична енергија и што можат да се користат како по-
мошно или резервно напојување, овие генераторски 
единици не смеат да се користат за производство на 
електрична енергија што ќе се испорачува во електрое-
нергетскиот систем. 

(5) По исклучок на ставот (1) точка 1) од овој член 
термоелектроцентралите на биомаса или биогас можат 
да користат и фосилни горива во процесот на произ-
водство на електрична енергија, при што учеството на 
фосилните горива во вкупната енергетска вредност на 
употребените горива во една календарска година е по-
мало или еднакво од највисокиот дозволен процент 
утврден со оваа уредба, за секој вид термоелектроцен-
трала одделно.  

(6) На електроцентрала ќе и престане статусот на 
повластен производител ако: 

1) со зголемување на инсталираната моќност ја над-
мине највисоката инсталирана моќност пропишана со 
оваа уредба, или 

2) користи фосилно гориво над највисокиот дозво-
лен процент, или  

3) користи огревно дрво, или 
4) се користени помошни генераторски единици и 

произведената електрична енергија ја испорачувал во 
електроенергетскиот систем, или 

5) не е пријавено постоење на помошни генератор-
ски единици, а нивното постоење е утврдено со надзо-
рот од членот 6 на оваа уредба.   

Член 4 
(1) Повластените тарифи за електрична енергија 

претставуваат регулирани цени за откуп на електрич-
ната енергија произведена од повластените производи-
тели на електрична енергија во Република Македонија 
од страна на операторот на пазарот на електрична 
енергија. 

(2) Повластените тарифи се утврдуваат во евроцен-
ти за киловатчас електрична енергија предадена во еле-
ктроенергетскиот систем и во нив не е вклучен данокот 
на додадена вредност.  

(3) Повластениот производител, врз основа на мере-
њата од страна на операторот на енергетскиот систем 
на кој е приклучена електроцентралата, доставува фа-
ктура за испорачаната електрична енергија за кален-
дарски месец до операторот на пазарот на електрична 
енергија и износот за плаќање го изразува во денари 
според средниот курс на Народна Банка на Република 
Македонија на последниот работен ден во календар-
скиот месец за кој се однесува фактурата. 

(4) Повластениот производител има право да ги ко-
ристи повластените тарифи во период утврден во оваа 
уредба за секој вид електроцентрала одделно. Перио-
дот на користење на повластената тарифа започнува со 
денот на влегување во сила на одлуката за користење 
на повластената тарифа од страна на повластениот про-
изводител, издадена од страна на Регулаторната коми-
сија за енергетика. 

(5) Ако електроцентралата користи фосилни горива 
за производство на електрична енергија, повластената 
тарифа се намалува, а намалената повластена тарифа се 
пресметува на начин утврден согласно членовите 10 и 
11 на оваа уредба. 

(6) Периодот за кој ќе се применуваат намалените 
повластени тарифи од ставот (5) на овој член ќе биде 
еднаков на периодот во кој се користени фосилни гори-
ва. 

 
Член 5 

(1) Заради пресметка на намалената повластена та-
рифа за електроцентралите за коишто е дозволено ко-
ристење на фосилни горива од членот 4 на оваа уредба, 
односно заради утврдување исполнување на условите 
за стекнување на статус на повластен производител од 
членот 3 на оваа уредба, од страна на повластените 
производители до министерството надлежно за работи-
те од областа на енергетиката (во натамошниот текст: 
Министерство) се доставуваат следниве податоци: 

1) техничките параметри на електроцентралата, 
2) испорачаната електрична енергија во електрое-

нергетскиот систем, 
3) за електроцентралите што користат горива во 

процесот на производство на електрична енергија ко-
личините на потрошените горива за производство на 
електрична енергија, специфичната енергетска вред-
ност на горивата и изворот на набавка, за секој вид го-
риво одделно и 

4) изјава за веродостојност на податоците. 
(2) Податоците од ставот (1) на овој член се доста-

вуваат најдоцна до 31 јануари во тековната година за 
претходната календарска година. 

(3) Насоките и инструкциите за доставување на по-
датоците од ставот (1) на овој член Министерството ги 
објавува на својата веб страница. 

(4) Повластениот производител ги известува Мини-
стерството и Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија за сите промени на техничките параметри 
и карактеристики на електроцентралата најдоцна  15 
дена од денот на настанатата промена. 

 
Член 6 

(1) Ако врз основа на доставените податоци од чле-
нот 5 на оваа уредба Министерството утврдило потре-
ба од надзор за работењето на повластениот произво-
дител, согласно членот 170 од Законот за енергетика, 
Државниот инспекторат за техничка инспекција (во на-
тамошниот текст: Инспекторат) најдоцна во рок од 15 
дена од завршувањето на надзорот, доставува до Ми-
нистерството извештај за извршениот надзор.  

(2) Ако со надзорот од ставот (1) на овој член се 
утврдило дека се исполнети  условите од   член 3 став 
(7) на оваа уредба, од страна на Министерството  се из-
вестува Регулаторната комисија за енергетика дека 
повластениот производител ги исполнува условите за 
престанок на статусот на повластен производител про-
пишани со оваа уредба и во прилог кон известувањето 
се доставува извешајот за извршениот надзор и подато-
ците од членот 5 на оваа уредба доставени од повласте-
ниот производител. 

(3) Ако со надзорот од ставот (1) на овој член и/или 
врз основа на податоците од член 5 на оваа уредба се 
утврди дека повластениот производител со користење 
на фосилни горива ги исполнил условите за намалува-
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ње на повластената тарифа согласно членовите 10 и 11 
на оваа уредба, од страна на Министерството се изве-
стува  Регулаторната комисија за енергетика при што  
кон известувањето се доставува и извештајот од став 
(1) на овој член,  податоците од членот 5 на оваа уред-
ба како и  пресметка на намалената повластена тарифа, 
изготвена во согласност со член 10 став (6) и член 11 
став (6) на оваа уредба. 

(4) Ако врз основа на известувањето  од членот 5 
став (4) или врз основа на извештајот од ставот (1) на 
овој член се утврдило дека повластениот производител 
ја зголемил инсталираната моќност на електроцентра-
лата и со тоа се создале услови за промена на повласте-
ната тарифа или постои можност со зголемувањето на 
инсталираната моќност да биде надмината вкупната 
инсталирана моќност на повластени производители од 
тој вид, утврдени со Одлука за вкупната инсталирана 
моќност на повластените производители на електрична 
енергија произведена од секој одделен обновлив извор 
на енергија, од страна на Министерството се известува 
Регулаторната комисија за енергетика за настанатите 
измени во електроцентралата и кон известувањето се  
приложува соодветна документација.  

 
II ХИДРОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ  

Член 7 
(1) Хидроелектроцентрала може да се стекне со ста-

тус на повластен производител ако инсталираната моќ-
ност на централата е помала или еднаква на 10 MW.  

(2) Надоместокот за електричната енергија произве-
дена и испорачана од хидроелектроцентралите од ста-
вот (1) на овој член во текот на еден календарски ме-
сец, се пресметува врз основа на повластените тарифи 
за одделните блокови, според следната табела: 

 
Блок Количина на 

испорачана електрич-
на енергија по блокови  
(kWh) 

Повластена тарифа за 
испорачаната 
електрична енергија по 
блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 
 
(3) Повластениот производител има право да ги ко-

ристи повластените тарифи за електрична енергија 
произведена од хидроелектроцентрали во период од 20 
години. 

 
III ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 

 
Член 8 

(1) Ветерна електроцентрала може да се стекне со 
статус на повластен производител ако нејзината инста-
лирана моќност е помала или еднаква на 50 MW. 

(2) Повластената тарифа за електричната енергија 
произведена и испорачана од ветерни електроцентрали 
изнесува 8,9 €¢/kWh.  

(3) Повластениот производител има право да ги ко-
ристи повластените тарифи за електрична енергија 
произведена од ветерни електроцентрали во период од 
20 години. 

 
IV ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 

 
Член 9 

(1) Фотонапонска електроцентрала може да се стек-
не со статус на повластен производител ако инсталира-
ната моќност на електроцентралата е помала или една-
ква на 1 MW. 

(2) Повластените тарифи за електричната енергија 
произведена и испорачана од фотонапонски електро-
централи, во зависност од инсталираната моќност на 
електроцентралата, се:  

 
Инсталирана моќност на 

електроцентралата 
Повластена тарифа 

(€¢/kWh) 
≤ 0,050 MW 30 
> 0,050 MW 26 

 
(3) Повластениот производител има право да ги ко-

ристи повластените тарифи за електрична енергија 
произведена од фотонапонски електроцентрали во пер-
иод од 15 години. 

 
V ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ НА БИОМАСА 

 
Член 10 

(1) Термоелектроцентрала што користи биомаса ка-
ко погонско гориво може да се стекне со статус на пов-
ластен производител ако нејзината инсталирана еле-
ктрична моќност е помала или еднаква на 3 MW. 

(2) Повластениот производител има право да ги ко-
ристи повластените тарифи за електрична енергија 
произведена од термоелектроцентрали што користат 
биомаса како погонско гориво во период од 15 години. 

(3) Највисокиот процент на учество на фосилните 
горива во вкупната енергетска вредност на употребени-
те горива изнесува 30%.  

(4) Повластените тарифи за електрична енергија 
произведена и испорачана од термоелектроцентрали 
што користат биомаса зависат од инсталираната моќ-
ност на електроцентралата и учеството на фосилните 
горива во вкупната енергетска вредност на употребени-
те горива. 

(5) Ако процентуалното учество на фосилните го-
рива во вкупната енергетска вредност на употребените 
горива е помало или еднакво на 15%, повластените та-
рифи за електричната енергија произведена и испора-
чана од термоелектроцентрали што користат биомаса 
се:  

 
Инсталирана моќност на 

електроцентралатa 
Повластена тарифа 

(€¢/kWh) 
≤ 1 MW 11 
> 1 МW 9 

 
(6) Ако процентуланото учеството на фосилните го-

рива во вкупната енергетска вредност на употребените 
горива е поголемо од 15%, а помало или еднакво на 
30%, намалените повластени тарифи се пресметуваат 
според следната формула: 

 
PT = PT0 × (1,15 – p × 0,01) × 0,01 
 
каде што: 
− РТ е намалената повластена тарифа, 
− PTо e тарифата од ставот (5) на овој член, во завис-

ност од инсталираната моќност на електроцентралата,  
− p е означен процентот на учество на фосилните 

горива, утврден од страна Министерството. 
 
VI ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ НА БИОГАС  

Член 11 
(1) Термоелектроцентрала што како погонско гори-

во користи биогас може да се стекне со статус на пов-
ластен производител ако нејзината инсталирана еле-
ктрична моќност е помала или еднаква на 2 MW. 

(2) Повластениот производител има право да ги ко-
ристи повластените тарифи за електрична енергија 
произведена од термоелектроцентрали што користат 
како погонско гориво биогас во период од 15 години. 
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(3) Највисокиот процент на учество на фосилните 
горива во вкупната енергетска вредност на употребени-
те горива изнесува 20%.  

(4) Повластените тарифи за електрична енергија 
произведена и испорачана од термоелектроцентрали 
што користат биогас зависат од инсталираната моќност 
на електроцентралата и учеството на фосилните горива 
во вкупната енергетска вредност на употребените гори-
ва. 

(5) Ако процентуалното учество на фосилните го-
рива во вкупната енергетска вредност на употребените 
горива е помало или еднакво на 10%, повластените та-
рифи за електричната енергија произведена и испора-
чана од термоелектроцентрали што користат биогас се:  

 
Инсталирана моќност на 

електроцентралатa 
Повластена тарифа 

(€¢/kWh) 
≤ 0,5 MW 15 
> 0,5 МW 13 

 
(6) Ако учеството на фосилните горива во вкупната 

енергетска вредност на употребените горива е поголе-
мо од 10%, а помало или еднакво на 20%, намалените 
повластени тарифи се пресметуваат според следната 
формула:  

PT = PTо × (1,10 – p × 0,01) × 0,01 
 
каде што: 
− РТ е намалената повластена тарифа, 
− PTо e тарифата од ставот (5) на овој член, во за-

висност од инсталираната моќност на електроцентрала-
та,  

− p е означен процентот на учество на фосилните 
горива, утврден од страна Министерството. 

 
VII ЗАВРШНА ОДРЕДБA  

Член 12 
Овaа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
       Бр. 51-4326/1              Претседател на Владата 
13 декември 2011 година   на Република Македонија, 

     Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

3848. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на  4.12.2011 година, доне-
се 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК  ДОТАЦИИ 
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПO ОПШТИНИ  

ЗА 2012 ГОДИНА  
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 
утврдување на критериуми за распределба на блок до-
тации за основното образование по општини за 2012 
година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2012 
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализаци-
ја, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на 
единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финан-
сирање на пренесените надлежности во основното 
образование. 

Член 3 
Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 

распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на основните училишта согласно За-
конот за основното образование („Службен весник на 
Република Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11 и 51/11), и кои ги исполниле усло-
вите согласно член 46 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 
156/09 и 47/11) за финансирање со блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотации за ос-
новно образование по општини се: основна сума по оп-
штина, бројот на ученици во општината, број на учени-
ци во предметна настава, број на ученици со посебни 
потреби, густина на населеност на општината.  

Во распределбата ќе се користи и механизам на 
прагови (долен и горен праг). 

 
Член 5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за  
основно образование е според формулата: 

 
БДОо = О + ПУо х С 
 
ПУо= Уо + (Уо х Кг + Уп х Кп + Упп х Кпп) 
  
БДОо  -  Блок дотација за основно образование за 

општина  
О -  Основна сума по општина  
ПУо -  Пондерирани ученици во општината 
С -  Стандард (износ)  по ученик 
Уо -   Вкупен број на ученици во општина  
Уп -   Број на ученици во предметна настава во оп-

штина  
 
Упп - Број на ученици со посебни потреби во оп-

штина  
Кп - коефициент (пондер) за предметна настава 

(0.2) 
Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни 

потреби (1) 
Кг - коефициент (пондер) за густина на населенoст 

на општина: 
до  20 жители на км2          -  ( 0.6) 
од  20 до 50 жители на км2 - (0.4) 
од  50 до 70 жители на км2 - (0.2). 
 

Член 6 
Средствата определени како блок дотации се кори-

стат за финансирање на пренесените надлежности во 
основното образование. 

 
Член 7 

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по 
општини од Буџетот на Република Македонија,  преку 
Министерството за образование и наука, месечно или 
по динамика во договор со Министерството за финан-
сии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година. 

 
      Бр. 51-7246/1                Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3849. 
Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 
96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, 
донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ 
ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО  

ОПШТИНИ ЗА 2012 ГОДИНА  
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 
утврдување на критериумите за распределба на намен-
ските дотации за основното образование по општини за 
2012 година.  

Член 2 
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2012 

година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализаци-
ја, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на 
единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финан-
сирање на пренесените надлежности во  основното 
образование.  

Член 3 
Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба на-

менски се распределуваат на општините на кои им се 
пренесени основачките права на основните училишта 
согласно Законот за основното образование (”Службен 
весник на Република Македонија” бр.103/08,  33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 42/11 и 51/11). 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на наменските дотации 
во основно образование се: основна сума за општина, 
број на ученици во основно образование во општината, 
густина на населеност на општината.  

Во распределбата ќе се користи и механизам на 
прагови (долен и горен праг). 

       
Член 5 

Распределба на средствата од наменската дотација 
за основно образование е според формулата: 

 
НДОо = О + ПУо х С 
 
ПУо = Уо + (Уо х Кг) 
 
НДОо  -  Наменска дотација за основно образова-

ние за општина  
О         -   Основна сума по општина  
Уо       -   Вкупен број на ученици во општина  
ПУо     -   Пондерирани ученици во општината 
С         -   Стандард (износ)  по ученик  
Кг        -    коефициент (пондер) за густина на насе-

леност на општина: 
до  20 жители на км2          -  ( 1.4) 
од  20 до 35 жители на км2 - (0.8) 
од  35 до 70 жители на км2 -  (0.6). 
 

Член 6 
Средствата определени како наменски дотации се 

користат за финансирање на пренесените надлежности 
во основното образование. 

 
Член 7 

Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат 
по општини од Буџетот на Република Македонија, пре-
ку Министерството за образование и наука, квартално 
или по динамика во договор со Министерството за фи-
нансии. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година. 

 
      Бр. 51-7247/1                Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година     на Владата на Република 
          Скопје                      Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3850. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, доне-
се 
 

У Р Е Д Б А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК  ДОТАЦИИ 
ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ  

И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

утврдување на критериуми за распределба на блок до-
тации за средното образование по општини и Градот 
Скопје за 2012 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2012 
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализаци-
ја, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на 
единиците на локалната самоуправа, ќе се врши 
финансирање на пренесените надлежности во средното 
образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на средните училишта согласно За-
конот за средното образование („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 
30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
42/11 и 51/11) и кои ги исполниле условите согласно 
член 46 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) за 
финансирање со блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотациите за 
средното образование по општини и Градот Скопје се: 
основна сума по општина и Градот Скопје, бројот на 
ученици во средно образование во општината и Градот 
Скопје и бројот на ученици во стручно образование во 
општината и Градот Скопје.  

 
Член 5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за  
средно образование е според формулата: 

 
БДСо = О + ПУо х С 
 
ПУо= Уо + Ус  х Кс  
 
БДСо  -  Блок дотација за средно образование за оп-

штина/Град Скопје  
О         -  Основна сума по општина/Град Скопје 
ПУо     -  Пондерирани ученици во општина  
С          - Стандард (износ)  по ученик  
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Уо -  Вкупно ученици во средно образование во оп-
штина/Град Скопје  

Ус -  Број на ученици во стручно образование во 
општина/Град Скопје  

Кс -  Коефициент (пондер)за стручно образование 
(0.1) 

 
Член 6 

Средствата определени како блок дотации се кори-
стат за финансирање на пренесените надлежности во 
средното образование. 

 
Член 7 

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по 
општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Ма-
кедонија, преку Министерството за образование и нау-
ка, месечно или по динамика во договор со Министерс-
твото за финансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година. 

 
      Бр. 51-7248/1                    Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3851. 

Врз основа на член 54, став 2  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 4.12.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВИШИОТ 

УПРАВЕН СУД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Народен 

правобранител, му престанува користењето на движни-
те ствари, 17 компјутери и еден сервер, со следната 
конфигурација: 

1. Десктоп Компјутер „ПЕКСИМ ОФИС“ 17/19 
HDD 40GB, Memory 256MB, CPU Celeron D 320, 

2.4GHz 
Motherboard with Audio, Video ProSavage8 & LAN 

on board, 
DVD-ROM, Sony 16/40x internal, p/n DDU16211, 

FDD, CD-ROM, Optical Mous, 
Keyboard, Speakers, Modem 56k, Case, Surge 

protector 
Монитор Relisys TE771 CRT17 – 17/19 
Monitor TE771 CRT 17“, 1280х1024, 72KHz 27dp, 

MPRII 
Оперативен систем 
Win XP Professional OEM, p/n E85-03013 & Office 

2003 Standard/Small Business Edition 
Virus softver: McAfee VirusScan Professional 
2. Конфигурација на сервер 
xSeries226 Xeon 3.2GHz/800MHz, 2MB L2, 

2x512MB, U320HS 
3x73.4GB, SR 6i+RAID Controller, CD 48x-20x, 

2x514W p/s 
IBM Ultra320 SCSI Controller 2 
DDS Gen5 36/72GB SCSI Tape Drive 
DVD-RW Drive Dual layer 
Монитор Relisys TE771 CRT17 – 17/19 

Monitor Relisys TE771 CRT 17“, 1280x1024, 72KHz, 
27dp, MPRII 

Microsoft Win 2003 Server Standard Edition. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-

ат без надомест на трајно користење на Вишиот упра-
вен суд. 

 
Член 3 

Народниот правобранител склучува договор со пре-
тседателот на Вишиот управен суд, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 51-6109/1                 Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година     на Владата на Република 
          Скопје                  Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3852. 

Врз основа на член 91, став 2 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 
Македонија на седницата одржана на 15.11.2011 годи-
на донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА  ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 383, Адреса 
(улица и куќен број на зградата) Граничен премин Ме-
џитлија, број на зграда во КП 1, намена на зграда и 
друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 
1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) вна-
трешна површина во м2, 226 м2. 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 383, Адреса 
(улица и куќен број на зградата) Граничен премин Ме-
џитлија, број на зграда во КП 1, намена на зграда и 
друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 
1/01/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) вна-
трешна површина во м2, 208 м2. 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 383, Адреса 
(улица и куќен број на зградата) Граничен премин Ме-
џитлија, број на зграда во КП 2, намена на зграда и 
друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 
1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) вна-
трешна површина во м2, 224 м2. 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 383, Адреса 
(улица и куќен број на зградата) Граничен премин Ме-
џитлија, број на зграда во КП 2, намена на зграда и 
друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 
1/01/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) вна-
трешна површина во м2, 194 м2. 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 384/3, 
Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен пре-
мин Меџитлија, број на зграда во КП 1, намена на згра-
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да и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од 
зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) 
внатрешна површина во м2, 135 м2. 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 384/3, 
Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен пре-
мин Меџитлија, број на зграда во КП 2, намена на згра-
да и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од 
зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) 
внатрешна површина во м2, 39 м2. 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 813/2, 
Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен пре-
мин Меџитлија, број на зграда во КП 2, намена на згра-
да и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од 
зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) 
внатрешна површина во м2, 34 м2. 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 813/2, 
Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен пре-
мин Меџитлија, број на зграда во КП 2, намена на згра-
да и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од 
зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) 
внатрешна површина во м2, 13 м2. 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 813/2, 
Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен пре-
мин Меџитлија, број на зграда во КП 3, намена на згра-
да и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од 
зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) 
внатрешна површина во м2, 05 м2. 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 813/6, 
Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен пре-
мин Меџитлија, број на зграда во КП 1, намена на згра-
да и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од 
зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) 
внатрешна површина во м2, 11 м2. 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 815/2, 
Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен пре-
мин Меџитлија, број на зграда во КП 1, намена на згра-
да и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од 
зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) 
внатрешна површина во м2, 10 м2. 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 815/2, 
Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен пре-
мин Меџитлија, број на зграда во КП 1, намена на згра-
да и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од 
зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) 
внатрешна површина во м2, 04 м2. 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 816/2, 
Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен пре-
мин Меџитлија, број на зграда во КП 1, намена на згра-
да и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од 
зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) 
внатрешна површина во м2, 07 м2, во корист на Репуб-
лика Македонија во Јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
        Бр.51-6477/1                   Заменик на претседателот 
15 ноември  2011 година       на Владата на Република 

      Скопје                                   Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р.  

3853. 
Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10) и  член 36 став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат  Конзорциум составен  

од Енергоремонт-Холдинг со седиште ул. Козлодуј 
бр.14 Софија, Бугарија, со ЕИК831914845 и МЗТ Ин-
женеринг ДОО Битола со седиште ул. Климент Охрид-
ски бр.лам2-6 Битола со ЕМБС 4245733 и ХЕРЦ увоз-
извоз ДООЕЛ Битола со седиште на ул.Партизанска 
бр.47-А/45 Битола со ЕМБС 5681413 се избира за нај-
поволен понудувач за доделување на концесија за вода 
за производство на електрична енергија од мала хидро-
електрична централа на Речица и Грмешница, локација 
бр.378. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа oдлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. 
Намената  на концесијата е производство на електрич-
на енергија од мала хидроелектрична централа, како 
што е дадено во табелата, и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност    
Kw 

Инстали-
ран   

проток       
m3/s 

1. 378 Речица и 
Грмешница 

708 1,29 

координати на зафат координати на машинска зграда 
х1 495625 х1 493475 
у1 563000 у1 563110 
Х2 495200   
У2 563160   
Х3 495055   
У3 563190   

   
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.    

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија за вода се 

состои од еднократен и годишен надоместок.  
Еднократниот надоместок за концесија за вода се 

состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  
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Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 

 
Член 5 

Најповолниот понудувач - Конзорциумот составен 
од Енергоремонт-Холдинг, МЗТ Инженеринг ДОО Би-
тола и  ХЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола да регистрира 
трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука. Ново регистрираното тр-
говско  друштво треба да биде во форма на ДОО или 
АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото 
трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 
евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непа-
ричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% 
од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
ње во сила  на  оваа  одлука. 

 
Член 6 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе 
ја активира банкарската гаранција доставена од најпо-
волниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 7 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-6546/1                   Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                   Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3854. 

Врз основа на  член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10) и  член 36 став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.11.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат  Конзорциум составен 

од Енергоремонт-Холдинг со седиште ул. Козлодуј 
бр.14 Софија, Бугарија, со ЕИК831914845 и МЗТ Ин-
женеринг ДОО Битола со седиште ул. Климент Охрид-
ски бр.лам2-6 Битола со ЕМБС 4245733 и ХЕРЦ увоз-
извоз ДООЕЛ Битола со седиште на ул.Партизанска 
бр.47-А/45 Битола со ЕМБС 5681413 се избира за нај-
поволен понудувач за доделување на концесија за вода 
за производство на електрична енергија од мала хидро-
електрична централа на Голема река, локација бр.268. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен бр. 
на Локација 

Водотек Моќност   
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 268 Голема 

река 
 

164 0,43 

координати на зафат 
 

координати на машинска зграда 

х1 504091 х1 502257  
у1 557947 у1 558168  
Х2 503630    
У2 558675    
У3 502330    
У3 559000    

   
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.    

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија за вода се 

состои од еднократен и годишен надоместок.  
Еднократниот надоместок за концесија за вода се 

состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
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киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година.  

Член 5 
Најповолниот понудувач -Конзорциумот составен 

од Енергоремонт-Холдинг, МЗТ Инженеринг ДОО Би-
тола и ХЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола да регистрира 
трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука. Ново регистрираното тр-
говско  друштво треба да биде во форма на ДОО или 
АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото 
трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 
евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непа-
ричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% 
од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
ње во сила  на  оваа  одлука. 

 
Член 6 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе 
ја активира банкарската гаранција доставена од најпо-
волниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 7 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.   

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 

    Бр. 51-6546/2                  Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3855. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 3 од Законот 
за концесии и други видови јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија’’ бр. 
07/09, 139/08, 61/09 и 52/10)  и член 36 став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија’’ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.11.2011 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛA ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛA БР. 108 БЕЛОВИШКА 
ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУ-
ДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИ-
ЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРА-
ЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, 
ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА 
РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО  

ПОСТАПКА СО OТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Постапката за доделување на концесија за вода по 

Јавниот повик за прибирање на понуди за доделување 
на концесија за вода за производство на електрична 

енергија од 44 мали хидроелектрични централи по мо-
делот проектирање, изградба, оперирање и пренос на 
сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во 
постапка со Отворен повик („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 166/10 и 21/11), за локацијата 
бр. 108 Беловишка се прекинува, заради тоа што содр-
жината на доставената понуда не одговара на барањата 
содржани во јавниот повик. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија’’. 

 
        Бр. 51-6546/3             Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година      на Владата на Република 
           Скопје                  Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3856. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 3 од Законот 
за концесии и други видови јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија’’ бр. 
07/09, 139/08, 61/09 и 52/10)  и член 36 став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија’’ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.11.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИ-
ДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ 
ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И 
ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, 
СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО  

OТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Постапката за доделување на концесија за вода по 

Јавниот повик за прибирање на понуди за доделување 
на концесија за вода за производство на електрична 
енергија од 44 мали хидроелектрични централи по мо-
делот проектирање, изградба, оперирање и пренос на 
сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во 
постапка со Отворен повик („Службен весник на Ре-
публика Македонија ’’ бр. 166/10 и 21/11), за локации-
те: бр. 51 Ехлоечка, бр. 329 Брегалница, бр. 143 Марко-
ва река, бр. 144 Маркова река, бр. 145 Маркова река, 
бр. 216 Бутурица, бр. 253 Острилска, бр. 254 Жаба, бр. 
302  Сирава, бр. 303 Сирава, бр. 328 Требомирска, бр. 
337 Брегалница, бр. 338 Брегалница, бр. 354  Црвулев-
ска, бр. 355  Црвулевска, бр. 358 Козјачка и бр. 361  
Мала река се прекинува, заради недоставување на до-
волен број на понуди согласно со јавниот повик.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија’’. 

 
      Бр. 51-6546/4                  Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                             Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3857. 
Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10) и  член 36 став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат Градежно трговско 

друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип, 
со седиште ул. Ванчо Прќе бр. 119 Штип, со ЕМБС 
5079896 се избира за најповолен понудувач за доделу-
вање на концесија за вода за производство на електрич-
на енергија од мала хидроелектрична централа на Кри-
ва река, локација бр.123. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност     
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 123 Крива 

река 
1290 1,6 

координати на 
зафат 

координати на машинска зграда 

Х 615780 Х 611828 
У 676385 У 675374 

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегување во сила  на  оваа  
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 51-6546/5                  Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                  Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3858. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10) и член 36 став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат Градежно трговско 

друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип, 
со седиште ул. Ванчо Прќе бр. 119 Штип, со ЕМБС 
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5079896 се избира за најповолен понудувач за доделу-
вање на концесија за вода за производство на електрич-
на енергија од мала хидроелектрична централа на Бела 
река, локација бр.213. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност     
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 213 Бела река 2270 1,7 

координати на зафат координати на машинска зграда 
Х 561917 Х 558826 
у 545663 у 542834 

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегување во сила  на  оваа  
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”. 
 

    Бр. 51-6546/6                  Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3859. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10) и член 36 став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат Градежно трговско 

друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип, 
со седиште ул. Ванчо Прќе бр. 119 Штип, со ЕМБС 
5079896 се избира за најповолен понудувач за доделу-
вање на концесија за вода за производство на електрич-
на енергија од мала хидроелектрична централа на река 
Градешница, локација бр.228. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност    
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 228 Река 

Градешница 
550 0,7 

координати на 
зафат 

координати на машинска зграда 

Х 633976 Х 561960 
У 493504 у 551110 

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   
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Член 4 
Надоместокот за доделената концесија за вода се 

состои од еднократен и годишен надоместок.  
Еднократниот надоместок за концесија за вода се 

состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегување во сила  на  оваа  
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 51-6546/7                   Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                   Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3860. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10) и  член 36 став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.11.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат Градежно трговско 

друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип, 
со седиште ул. Ванчо Прќе бр. 119 Штип, со ЕМБС 
5079896 се избира за најповолен понудувач за доделу-
вање на концесија за вода за производство на електрич-
на енергија од мала хидроелектрична централа на река 
Градешница, локација бр.229. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност   
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 229 Река 

Градешница 
1020 0,87 

координати на зафат координати на машинска зграда 
х1 561959 х1 561020 
у1 551109 у1 553589 

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 
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Член 5 
Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 

рок од 90 дена од денот на влегување во сила  на  оваа  
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-6546/8                   Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                    Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3861. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 7/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010),  член 36 став 3 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МО-
ДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРА-
ЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАР-
ДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат Ц.М.М ФРАТЕЛЛИ 

РИЗЗИ Д.О.О со седиште ул. Ваиана бр. 8 Веца д’Ољо 
(БС), Италија со ЕМБС 01101950176 се избира за нај-
поволен понудувач  за доделување на концесија за вода 
за производство на електрична енергија од мала хидро-
електрична централа на река Пена, локација бр.407. 

Член 2 
Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 

користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  
Намената  на концесијата е производство на еле-

ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 

Ред. 
Бр. 

Референтен бр. 
на Локација 

Водотек Моќност   
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 407 Река 

Пена 
1499 4,074 

координати на зафат 
 

координати на машинска зграда 

х 492811 х 493680  
у 656765 у 655710  

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 

 
Член 5 

Најповолниот понудувач да регистрира трговско 
друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во 
сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско  
друштво треба да биде во форма на ДООЕЛ. Висината 
на основачкиот влог во новооснованото трговско 
друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра при 
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе 
од 15% од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
ње во сила  на  оваа  одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 
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Член 7 
Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-

те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-6546/9                    Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                    Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3862. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 7/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010),  член 36 став 3 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 8.11.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ 

Горан и др.ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште 
ул. Желево бр. 2/2-10 Скопје, со ЕМБС 5338891, се из-
бира за најповолен понудувач  за доделување на конце-
сија за вода за производство на електрична енергија од 
мала хидроелектрична централа на река Коњарка, лока-
ција бр.235. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа Одлука  е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност    
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 235 Река 

Коњарка 
880 0,758 

координати на зафат 
 

координати на машинска зграда 

х 562903 х 562000  
у 535168 у 535847  

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегување во сила  на  оваа  
одлука.  

Член 6 
Договорот за концесија во име на Владата на Ре-

публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија” . 

 
     Бр. 51-6546/10                Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                  Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3863. 
Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 7/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010),  член 36 став 3 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на  8.11.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МО-
ДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРА-
ЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАР-
ДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат Kонзорциумот составен 

од Феро Инвест ДОО експорт-импорт Велес, со седи-
ште на ул. Раштански пат бб – Велес, со ЕМБС 
5778093 и ГД Гранит АД – Скопје, со седиште на 
ул.Вељко Влаховиќ бр.8 Скопје со ЕМБС 4054261, се 
избира за најповолен понудувач  за доделување на кон-
цесија за вода за производство на електрична енергија 
од мала хидроелектрична централа на река Јабланица, 
локација бр.399.  

Член 2 
Предмет на концесијата од член 1 на оваа oдлука е 

користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  
Намената  на концесијата е производство на еле-

ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 

Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност     
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 399 Река 

Јабланица 
3238,3 2,4 

координати на зафат 
 

координати на машинска зграда 

х1 574272 х1 575242 
у1 464604 у1 467053 
Х2 574120   
У2 464578   

   
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-

местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 

 
Член 5 

Најповолниот понудувач - Конзорциумот составен 
од Феро Инвест ДОО експорт-импорт Велес и ГД Гра-
нит АД – Скопје да регистрира трговско друштво во 
рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. Ново регистрираното трговско  друштво треба 
да биде во форма на ДОО или АД. Висината на осно-
вачкиот влог во новооснованото трговско друштво тре-
ба да изнесува најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може 
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
ње во сила  на  оваа  одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.                               

 
     Бр. 51-6546/11                Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                  Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3864. 
Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 7/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010),  член 36 став 3 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Ма-
кедонија ,на седницата одржана на 8.11.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МО-
ДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРА-
ЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАР-
ДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК  
Член 1 

Прворангираниот кандидат Конзорциумот составен 
од ДППУ Флексповер ДОО увоз-извоз Скопје седиште 
ул.Првомајска бб Скопје со ЕМБС 6061400, и ТПП Џет 
Енерџи Кирил Гаврило Серафимов ТП Штип со ЕМБС 
6568335 се избира за најповолен понудувач  за доделу-
вање на концесија за вода за производство на електрич-
на енергија од мала хидроелектрична централа на река 
Водошница, локација бр.277. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа oдлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност    
Kw 

Инстали-
ран   

проток      
m3/s 

1. 277 Река 
Воденешница 

190 0,137 

координати на зафат 
 

координати на машинска зграда 

х 647210 х 646930  
у 581895 у 583120  

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.    

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија за вода се 

состои од еднократен и годишен надоместок.  
Еднократниот надоместок за концесија за вода се 

состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 

 
Член 5 

Најповолниот понудувач Конзорциумот составен 
од ДППУ Флексповер ДОО увоз-извоз Скопје и ТПП 
Џет Енерџи Кирил Гаврило Серафимов ТП Штип  да 
регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од де-
нот на влегување во сила на оваа одлука. Ново реги-
стрираното трговско  друштво треба да биде во форма 
на ДОО или АД. Висината на основачкиот влог во но-
вооснованото трговско друштво треба да изнесува нај-
малку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД 
при што непаричниот влог не може да учествува со по-
веќе од 15% од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
ње во сила  на  оваа  одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи Министерот за еко-
номија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-6546/12               Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                  Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3865. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010),  член 36 став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 8.11.2011 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат MK ВИЗА ФЕШН ДО-

ОЕЛ Штип, со седиште ул. Партизанска бр.21Б Штип, 
со ЕМБС 6103189, се избира за најповолен понудувач  
за доделување на концесија за вода за производство на 
електрична енергија од мала хидроелектрична центра-
ла на Блатечка река, локација бр.349. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност     
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 349 Река 

Блатечка 
606 0,37 

координати на зафат 
 

координати на машинска зграда 

х 630998 х 632983 
у 632265 у 631887 

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

Член 5 
Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 

рок од 90 дена од денот на влегување во сила  на  оваа  
одлука.  

Член 6 
Договорот за концесија во име на Владата на Ре-

публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија.  

Член 7 
Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-

те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

                                                                         
    Бр. 51-6546/13                 Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                  Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3866. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010),  член 36 став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 8.11.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат  НОРД ЕНЕРЏИ ГРО-

УП ДОО експорт-импорт Тетово, со седиште ул. Борис 
Кидрич бр. 1 Тетово, со ЕМБС 6658628, се избира за 
најповолен понудувач за доделување на концесија за 
вода за производство на електрична енергија од мала 
хидроелектрична централа на Бачишка река, локација 
бр. 27. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата и тоа: 
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Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност     
Kw 

Инстали-
ран   

проток      
m3/s 

1. 27 Река 
Бачишка 

1403,7 0,91 

координати на зафат координати на машинска зграда 
х 607328 х 607400 
у 488352 у 489891 
 

Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегување во сила  на  оваа  
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

                
      Бр. 51-6546/14                  Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година         на Владата на Република 
          Скопје                   Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3867. 
Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010),  член 36 став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 8.11.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат  НОРД ЕНЕРЏИ ГРО-

УП ДОО експорт-импорт Тетово, со седиште ул. Борис 
Кидрич бр. 1 Тетово, со ЕМБС 6658628, се избира за 
најповолен понудувач за доделување на концесија за 
вода за производство на електрична енергија од мала 
хидроелектрична централа на река Вејачка, локација 
бр. 93. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност     
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 93 Река 

Вејачка 
1306,4 1,2 

координати на зафат координати на машинска зграда 
х 659792 х 658302 
у 494343 у 439108 

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  
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Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегување во сила  на  оваа  
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

                                                                                                    
    Бр. 51-6546/15                  Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                     Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3868. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010),  член 36 став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 8.11.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ 
ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕ-
РИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат  ПЦЦ СЕ со седиште на 

адреса Moerser Str.149 во Дуисбург, Германија, HRB 
19088 се избира за најповолен понудувач  за доделува-
ње на концесија за вода за производство на електрична 
енергија од мала хидроелектрична централа на река 
Шемница, локација бр.267. 

Член 2 
Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 

користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  
Намената  на концесијата е производство на еле-

ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност     
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 267 Река 

Шемница 
1065 0,830 

координати на зафат координати на машинска зграда 
х 511698 х 511542 
у 541515 у 543697 

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода 
изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и 
откупената електрична енергија за секој произведен и 
откупен киловат час во секоја година на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

 
Член 5 

Најповолниот понудувач да регистрира трговско 
друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во 
сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско  
друштво треба да биде во форма на ДООЕЛ. Висината 
на основачкиот влог во новооснованото трговско 
друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра при 
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе 
од 15% од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
ње во сила  на  оваа  одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 
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Член 7 
Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-

те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

                                                                                        
 

    Бр. 51-6546/16                 Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3869. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10),  член 36 став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.11.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат УРБАН ПЛАН КОНСТ-

РУКТИОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седи-
ште ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово, со ЕМБС 5709890, 
се избира за најповолен понудувач  за доделување на 
концесија за вода за производство на електрична енер-
гија од мала хидроелектрична централа на  Беловишка 
река, локација бр.107. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност   
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 107 Река 

Беловишка 
355 0,331 

координати на зафат 
 

координати на машинска зграда 

х 667856 х 667410 
у 507802 у 508360 

Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегување во сила  на  оваа  
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
 

    Бр. 51-6546/21                Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                  Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3870. 
Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10),  член 36 став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.11.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат УРБАН ПЛАН КОНСТ-

РУКТИОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седи-
ште ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово, со ЕМБС 5709890, 
се избира за најповолен понудувач  за доделување на 
концесија за вода за производство на електрична енер-
гија од мала хидроелектрична централа на Одранска 
река, локација бр.106. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност     
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 106 Река 

Одранска 
228 0,240 

координати на зафат 
 

координати на машинска зграда 

х1 665690 х1 664970 
у1 506800 у1 507447 

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегување во сила  на  оваа  
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
 

    Бр. 51-6546/22                  Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                  Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3871. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10),  член 36 став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.11.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат УРБАН ПЛАН КОНСТ-

РУКТИОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седи-
ште ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово, со ЕМБС 5709890, 
се избира за најповолен понудувач  за доделување на 
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концесија за вода за производство на електрична енер-
гија од мала хидроелектрична  централа на  Одранска  
река,  локација бр. 105. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност     
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 105 Река 

Одранска 
282 0,208 

координати на 
зафат 

координати на машинска зграда 

х 666506 х 665690  
у 506605 у 506800  

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегување во сила  на  оваа  
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

Член 8 
Се овластува министерот за економија да формира 

Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 51-6546/23               Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3872. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010),  член 36 став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат Конзорциумот составен 

од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје, со се-
диште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 
5937086 и ВАТРОСТАЛНА Mихајло и останати ДОО 
Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, 
со ЕМБС 5075998 се избира за најповолен понудувач 
за доделување на концесија за вода за производство на 
електрична енергија од мала хидроелектрична центра-
ла на река Брза вода, локација бр. 94. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа oдлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност     
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 94 Река 

Брза 
вода 

906,2 0,4 

координати на зафат координати на машинска зграда 
Х 657132 Х 656015  
у 497795 у 498559  
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Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

 
Член 5 

Најповолниот понудувач -Конзорциумот составен 
од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје и ВАТ-
РОСТАЛНА Mихајло и останати ДОО Скопје да реги-
стрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрирано-
то трговско  друштво треба да биде во форма на ДОО 
или АД. Висината на основачкиот влог во новооснова-
ното трговско друштво треба да изнесува најмалку 
10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при 
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе 
од 15% од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
ње во сила  на  оваа  одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
  

      Бр. 51-6546/24              Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3873. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010),  член 36 став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат Конзорциумот составен 

од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје, со се-
диште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 
5937086 и ВАТРОСТАЛНА Mихајло и останати ДОО 
Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, 
со ЕМБС 5075998 се избира за најповолен понудувач 
за доделување на концесија за вода за производство на 
електрична енергија од мала хидроелектрична центра-
ла на  река Брза вода, локација бр. 95. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа oдлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност     
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 95 Река Брза 

вода 
677,3 0,48 

координати на зафат 
 

координати на машинска зграда 

Х 656000 Х 654710  
У 498557 У 499488  

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   
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Член 4 
Надоместокот за доделената концесија за вода се 

состои од еднократен и годишен надоместок.  
Еднократниот надоместок за концесија за вода се 

состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

 
Член 5 

Најповолниот понудувач -Конзорциумот составен 
од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје и ВАТ-
РОСТАЛНА Mихајло и останати ДОО Скопје да реги-
стрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрирано-
то трговско  друштво треба да биде во форма на ДОО 
или АД. Висината на основачкиот влог во новооснова-
ното трговско друштво треба да изнесува најмалку 
10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при 
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе 
од 15% од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
ње во сила  на  оваа  одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

                                                                        
   Бр. 51-6546/25                 Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3874. 
Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010),  член 36 став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат Конзорциумот составен 

од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје, со се-
диште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 
5937086 и ВАТРОСТАЛНА Mихајло и останати ДОО 
Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, 
со ЕМБС 5075998 се избира за најповолен понудувач 
за доделување на концесија за вода за производство на 
електрична енергија од мала хидроелектрична центра-
ла на река Брза вода, локација бр. 96. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност    
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 96 Река Брза 

вода 
959,6 0,3 

координати на зафат 
 

координати на машинска зграда 

х 658315 х 657131  
у 497173 у 497785  

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
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бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

 
Член 5 

Најповолниот понудувач -Конзорциумот составен 
од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје и ВАТ-
РОСТАЛНА Mихајло и останати ДОО Скопје да реги-
стрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрирано-
то трговско  друштво треба да биде во форма на ДОО 
или АД. Висината на основачкиот влог во новооснова-
ното трговско друштво треба да изнесува најмалку 
10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при 
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе 
од 15% од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
ње во сила  на  оваа  одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.   

 
      Бр. 51-6546/26                 Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година          на Владата на Република 
          Скопје                   Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3875. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010),  член 36 став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на  8.11.2011 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат Конзорциумот составен 

од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје, со се-
диште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 
5937086 и ВАТРОСТАЛНА Mихајло и останати ДОО 
Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, 
со ЕМБС 5075998 се избира за најповолен понудувач 
за доделување на концесија за вода за производство на 
електрична енергија од мала хидроелектрична центра-
ла на река Кажани, локација бр. 208. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа oдлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност     
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 208 Река 

Кажани 
1019 0,9 

координати на зафат координати на машинска зграда 
Х 543640 Х 545837 
у 511527 у 512118 

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 
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Член 5 
Најповолниот понудувач -Конзорциумот составен 

од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје и ВАТ-
РОСТАЛНА Mихајло и останати ДОО Скопје да реги-
стрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрирано-
то трговско  друштво треба да биде во форма на ДОО 
или АД. Висината на основачкиот влог во новооснова-
ното трговско друштво треба да изнесува најмалку 
10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при 
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе 
од 15% од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
ње во сила  на  оваа  одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 51-6546/27                  Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                    Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3876. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија’’ 
бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010),  член 36 став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 8.11.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО 
МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИ-
РАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ 
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат Конзорциумот составен 

од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје, со се-
диште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 

5937086 и ВАТРОСТАЛНА Mихајло и останати ДОО 
Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, 
со ЕМБС 5075998 се избира за најповолен понудувач 
за доделување на концесија за вода за производство на 
електрична енергија од мала хидроелектрична центра-
ла на река Голема Илинска, локација бр. 257. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
Ред. 
Бр. 

Референтен 
бр. на 

Локација 

Водотек Моќност     
Kw 

Инсталиран   
проток        

m3/s 
1. 257 Река 

Голема 
Илинска 

415 0,45 

координати на зафат 
 

координати на машинска зграда 

х 574491 х 535793 
у 501020 у 562023 

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок.  

Најповолниот понудувач треба  да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегу-
вање во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената и откупе-
ната електрична енергија за секој произведен и откупен 
киловат час во секоја година на користење. Концесио-
нерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 март во тековната година, за претходната 
година. 

 
Член 5 

Најповолниот понудувач -Конзорциумот составен 
од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје и ВАТ-
РОСТАЛНА Mихајло и останати ДОО Скопје да реги-
стрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрирано-
то трговско  друштво треба да биде во форма на ДОО 
или АД. Висината на основачкиот влог во новооснова-
ното трговско друштво треба да изнесува најмалку 
10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при 
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе 
од 15% од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
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став 1 од овој член и тендерската документација ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
ње во сила  на  оваа  одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за еконо-
мија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и 5 од оваа одлука,  Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

                
    Бр. 51-6546/28                   Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година         на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3877. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружение на граѓани ловечко друштво “ТИ-
КВЕШ“ Кавадарци се дава на користење-концесија ди-
вечот во ловиштето бр.2 “Куманичево“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на граѓани ловечко друштво “ТИКВЕШ“ Кавадарци 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 

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

 
    Бр. 51-7319/1                    Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                   Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3878. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружение на граѓани ловечко друштво “ТИ-
КВЕШ“ Кавадарци се дава на користење - концесија 
дивечот во ловиштето бр.4 “Мрежичко“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на граѓани ловечко друштво “ТИКВЕШ“ Кавадарци 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. 
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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. 51-7319/2                    Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                    Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3879. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
На Здружение на граѓани ловечко друштво “ТИ-

КВЕШ“ Кавадарци се дава на користење - концесија 
дивечот во ловиштето бр.9 “Ваташа“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на граѓани ловечко друштво “ТИКВЕШ“ Кавадарци 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 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 
     
     Бр. 51-7319/3                 Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година     на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3880. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
На Здружение на граѓани ловечко друштво “ТИ-

КВЕШ“ Кавадарци се дава на користење - концесија 
дивечот во ловиштето бр.10 “Кошани“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на граѓани ловечко друштво “ТИКВЕШ“ Кавадарци 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. 
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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. 51-7319/4                    Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3881. 

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
На Здружението за унапредување, заштита, ловење 

и користење на дивечот “ДАБЕВЕЦ’ Берово се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 5 “Ма-
чево“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
за унапредување, заштита, ловење и користење на ди-
вечот “ДАБЕВЕЦ’ Берово и Владата на Република Ма-
кедонија 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.51-7319/5            Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година     на Владата на Република 
             Скопје                               Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3882. 
Врз основа на член 34, став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Све-
ти Николе се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.1 “Стањевци“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе 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.51-7319/6                Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година       на Владата на Република 
            Скопје                   Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3883. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Све-
ти Николе се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.2 “Сопот“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе 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.51-7319/7                Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година       на Владата на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                              м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3884. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Св-
ети Николе се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.3 “Орел“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе 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.51-7319/8                      Заменик на претседателот 

4 декември 2011 година          на Владата на Република 
    Скопје                                     Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3885. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Св-
ети Николе се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.4 “Мечкуевци“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе 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.51-7319/9                  Заменик на претседателот 

4 декември 2011 година     на Владата на Република 
    Скопје                               Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3886. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр.  
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
На Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Св-

ети Николе се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.5 “Ерџелија“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе 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.51-7319/10                Заменик на претседателот 

4 декември 2011 година      на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3887. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Ловечкото друштво “Шќипоња“ Липково се да-
ва на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 
“Думановце“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото 
друштво “Шќипоња“ Липково 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.51-7319/11                  Заменик на претседателот 

4 декември 2011 година       на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија, 
                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3888. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
На Здружението Ловечко друштво “ПРЕВЕЗАН“ 

Струга се дава на користење-концесија дивечот во ло-
виштето бр.1 “Белица“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
Ловечко друштво “ПРЕВЕЗАН“ Струга 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.51-7319/12                 Заменик на претседателот 

4 декември 2011 година      на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија, 
                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3889. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението Ловечко друштво “ПРЕВЕЗАН“ 
Струга се дава на користење-концесија дивечот во ло-
виштето бр.5 “Драслајца“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
Ловечко друштво “ПРЕВЕЗАН“ Струга 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.51-7319/13                  Заменик на претседателот 

4 декември 2011 година       на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија, 
                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3890. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението “БУКОВАЦ“ Кратово се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 “Му-
шково“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
“БУКОВАЦ“ Кратово и Владата на Република Македо-
нија 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.51-7319/14                 Заменик на претседателот 

4 декември 2011 година      на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија,  
                               м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3891. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
На Здружението “БУКОВАЦ“ Кратово се дава на 

користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 2 “Ру-
дари“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
“БУКОВАЦ“ Кратово и Владата на Република Македо-
нија 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.51-7319/15                 Заменик на претседателот 

4 декември 2011 година       на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија, 
                              м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3892. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
На Здружението „БУКОВАЦ“ Кратово се дава на 

користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 3 „Кук-
лица“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
„БУКОВАЦ“ Кратово и Владата на Република Македо-
нија 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.51-7319/16               Заменик на претседателот 

4 декември 2011 година     на Владата на Република 
    Скопје                                Македонија, 
                         м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3893. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на  4.12.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението “БУКОВАЦ“ Кратово се дава на 
користење - концесија дивечот во ловиштето бр. 4 
“Живалево“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
“БУКОВАЦ“ Кратово и Владата на Република Македо-
нија 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.51-7319/17                Заменик на претседателот 
4  декември  2011 година    на Владата на Република 

      Скопје                                Македонија 
                                   м-р Владимир Пешевски, с.р.  

3894. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението на ловци “ПРЕСПА“ Ресен се дава 
на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.2 
“Плака“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци “ПРЕСПА“ 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.51-7319/18                Заменик на претседателот 
4  декември  2011 година    на Владата на Република 

      Скопје                                Македонија 
                                   м-р Владимир Пешевски, с.р.  
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3895. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението на ловци “ПРЕСПА“ Ресен се дава 
на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 
“Курбиново“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци “ПРЕСПА“ 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.51-7319/19                Заменик на претседателот 
4  декември  2011 година      на Владата на Република 

      Скопје                                   Македонија 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р.  

3896. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на  4.12.2011 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.6 
“ЦАРЕВ ДВОР“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

 
На Здружението на ловци “ПРЕСПА“ Ресен се дава 

на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.6 
“Царев Двор“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци “ПРЕСПА“ 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.51-7319/20               Заменик на претседателот 
4  декември  2011 година    на Владата на Република 

      Скопје                                Македонија 
                                   м-р Владимир Пешевски, с.р.  
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3897. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на  4.12.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението на ловци “СОКОЛ-З“ с.Зајас, Зајас 
се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето 
бр.1 “Тајмиште“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци “СОКОЛ-З“ с. Зајас, Зајас 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.51-7319/21                Заменик на претседателот 
4  декември  2011 година     на Владата на Република 

      Скопје                                     Македонија 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р.  

3898. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на  4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Јавното претпријатие за стопанисување со шуми 
“Македонски шуми“ - Скопје се дава на користење-
концесија дивечот во ловиштето бр.5 “Душегубица“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Јавното прет-
пријатие за стопанисување со шуми “Македонски шу-
ми“ - Скопје 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.51-7319/22               Заменик на претседателот 
4  декември  2011 година    на Владата на Република 

      Скопје                                Македонија 
                                   м-р Владимир Пешевски, с.р.  



21 декември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 176 - Стр. 45 

3899. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09 и 136/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

КОНЦЕСИЈА 
  

Член 1 
На Здружението на ловци Ловечко Друштво “ЕКО-

ФАЗАН“ Осломеј се дава на користење-концесија ди-
вечот во ловиштето бр.7 “Букојчани“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци Ловечко Друштво “ЕКО-ФАЗАН“ Осломеј 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 

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

 
      Бр. 51-7319/23                Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                   Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3900. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09 и 136/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението за лов и траперство “ГОТЕН“ Ра-
довиш се дава на користење-концесија дивечот во ло-
виштето бр.1 “Плачковица“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
за лов и траперство “ГОТЕН“ Радовиш 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 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
      Бр. 51-7319/24               Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                    Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3901. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09 и 136/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружението ловно риболовно друштво “СТУ-

ДЕНЕЦ“ Конче се дава на користење-концесија диве-
чот во ловиштето бр.3 “Липовиќ“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
ловно риболовно друштво “СТУДЕНЕЦ“ Конче и Вла-
дата на Република Македонија ќе се уредат со догово-
рот 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. 51-7319/25                 Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3902. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09 и 136/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението ловно риболовно друштво “СТУ-
ДЕНЕЦ“ Конче се дава на користење-концесија диве-
чот во ловиштето бр.4 “Габревци“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
ловно риболовно друштво “СТУДЕНЕЦ“ Конче и Вла-
дата на Република Македонија ќе се уредат со догово-
рот 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. 51-7319/26               Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                   Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3903. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09 и 136/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5 

“ИЊЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружението за лов и траперство “ГОТЕН“ Ра-

довиш се дава на користење-концесија дивечот во ло-
виштето бр.5 “Ињево“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
за лов и траперство “ГОТЕН“ Радовиш 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. 51-7319/27                 Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3904. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09 и 136/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Друштвото за производство, промет и услуги 
“СУРДА-АХО“ ДООЕЛ Скопје се дава на користење-
концесија дивечот во ловиштето бр.1 “Степанци“. 

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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 
производство, промет и услуги “СУРДА-АХО“ ДОО-
ЕЛ Скопје 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. 51-7319/28                Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                  Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3905. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
На Здружението Ловечко друштво “РУЕН“ Велес 

се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето 
бр. 9 “Клепа“. 

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. 
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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 ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.   

Член 3 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 

Ловечко друштво “РУЕН“ Велес 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. 51-7319/35                Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                  Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3906. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението Ловечко друштво “РУЕН“ Велес 
се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето 
бр.10 “Грнчиште“. 

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 оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

Член 3 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 

Ловечко друштво “РУЕН“ Велес 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. 51-7319/36              Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година     на Владата на Република 
          Скопје                       Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3907. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 12 
“МАРТОЛЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Друштвото за производство, промет и услуги 
“СУРДА-АХО“ ДООЕЛ Скопје се дава на користење-
концесија дивечот во ловиштето бр.12 “Мартолци“. 

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 оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 
производство, промет и услуги “СУРДА-АХО“ ДОО-
ЕЛ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се 
уредат со договорот за концесија. 
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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. 51-7319/38                 Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                    Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 
3908. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението Ловечко друштво “РУЕН“ Велес 
се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето 
бр.13 “Бистрица“. 

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 оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
Ловечко друштво “РУЕН“ Велес 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. 51-7319/39                Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година     на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3909. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
На Друштвото за производство, промет и услуги 

“СУРДА-АХО“ ДООЕЛ Скопје се дава на користење-
концесија дивечот во ловиштето бр.14 “Чашка“. 

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 оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 
производство, промет и услуги “СУРДА-АХО“ ДОО-
ЕЛ Скопје 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.  
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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. 51-7319/40                Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                  Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3910. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението Ловечко друштво “РУЕН“ Велес 
се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето 
бр. 15 “Раштани“. 

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 оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
Ловечко друштво “РУЕН“ Велес 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. 51-7319/41                Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година     на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 3911. 

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 1 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) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
4.12.2011 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 ловиштето бр.3 
“Соколица“од јавниот конкурс број 5 за давање на ко-
ристење на дивечот со концесија во ловиштата во лов-
ните реони Кавадарци, Берово, Свети Николе, Кумано-
во, Струга, Кратово, Ресен, Кичево, Радовиш и Велес 
објавен во “Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 54/2011, како и во дневните весници “Дневник“ и 
“Лајм“  на ден 14 април 2011 година. 

Постапката за доделување на користење-концесија 
на дивечот во ловишто од став 1 на овој член се преки-
нува 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. 51-7319/42                  Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година       на Владата на Република 
          Скопје                  Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3912. 

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) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЛОВИШТЕТО БР. 1 “САРАЕВО“ 
 

Член 1 
Се прекинува постапката за доделување на користе-

ње-концесија на дивечот во ловиштето бр. 1 “Сараево“ 
од јавниот конкурс број 5 за давање на користење на 
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дивечот со концесија во ловиштата во ловните реони 
Кавадарци, Берово, Свети Николе, Куманово, Струга, 
Кратово, Ресен, Кичево, Радовиш и Велес објавен во 
“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
54/2011, како и во дневните весници “Дневник“ и 
“Лајм“  на ден 14 април 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. 51-7319/43                   Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                   Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3913. 

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 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) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЛОВИШТЕТО БР.6 „БОГОСЛОВЕЦ” 
 

Член 1 
Се прекинува постапката за доделување на користе-

ње-концесија на дивечот во ловиштето: бр.6 „Богосло-
вец“, од јавниот конкурс бр.5 за давање на користење 
на дивечот со концесија во ловиштата во реоните Кава-
дарци, Берово, Свети Николе, Куманово, Струга, Кра-
тово, Ресен, Кичево, Велес и Радовиш, објавен во 
“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
54/2011, како и во дневните весници “Дневник“ и 
“Лајм“ на ден 14.04.2011 година. 

Постапката за доделување на користење-концесија 
на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се пре-
кинува со оглед на тоа да е отпадната потребата од 
спроведување на постапката како резултат на околно-
сти кои не биле познати , ниту можело да бидат позна-
ти во моментот на донесување на одлуката за започну-
вање на постапката. 

 
Член 2 

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

  
      Бр. 51-7319/44               Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                  Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3914. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 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) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЛОВИШТЕТО БР.7 „КИШИНО“ 
 

Член 1 
Се прекинува постапката за доделување на користе-

ње-концесија на дивечот во ловиштето: бр.7 „Кишино“, 
од јавниот конкурс бр.5 за давање на користење на ди-
вечот со концесија во ловиштата во реоните Кавадар-
ци, Берово, Свети Николе, Куманово, Струга, Кратово, 
Ресен, Кичево, Велес и Радовиш, објавен во “Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 54/2011, како и 
во дневните весници “Дневник“ и “Лајм“ на ден 
14.04.2011 година. 

Постапката за доделување на користење-концесија 
на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се пре-
кинува со оглед на тоа да е отпадната потребата од 
спроведување на постапката како резултат на околно-
сти кои не биле познати , ниту можело да бидат позна-
ти во моментот на донесување на одлуката за започну-
вање на постапката. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 51-7319/45                Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година    на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3915. 

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 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) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЛОВИШТЕТО БР.8 „ЏУМАЈЛИЈА“ 
 

Член 1 
Се прекинува постапката за доделување на користе-

ње-концесија на дивечот во ловиштето: бр.8 „Џумајли-
ја“, од јавниот конкурс бр.5 за давање на користење на 
дивечот со концесија во ловиштата во реоните Кава-
дарци, Берово, Свети Николе, Куманово, Струга, Кра-
тово, Ресен, Кичево, Велес и Радовиш, објавен во 
“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
54/2011, како и во дневните весници “Дневник“ и 
“Лајм“ на ден 14.04.2011 година. 
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Постапката за доделување на користење-концесија 
на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се пре-
кинува со оглед на тоа да е отпадната потребата од 
спроведување на постапката како резултат на околно-
сти кои не биле познати , ниту можело да бидат позна-
ти во моментот на донесување на одлуката за започну-
вање на постапката. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 51-7319/46                    Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година         на Владата на Република 
          Скопје                     Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3916. 

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Концесиите за експлоатација на минерални сурови-

ни се доделуваат во функција на експлоатација на ми-
нералните суровини на локалитетот за кој се предлага 
доделување. На иститиот локалитетет во изминатиот 
период веќе е вршена експлоатација на минерални су-
ровини. Со оглед на фактот дека правото за експлоата-
ција на минерални суровини се стекнува со доделување 
на концесија, како и моментот дека се работи за посто-
јан и експлоатиран рудник, како единствен начин за 
продолжување на дејноста е потребно да се додели под 
концесија. 

 
Член 2 

Како основна цел за доделување на концесија за 
експотација е создавање на услови за рамномерно 
искористување на минералните суровини и создавање 
услови за нивна експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на доделување на концесија за вршење на 
експлоатација на минерална суровина – железо  е на 
локалитететот „Тајмиште“, општина Зајас. 

Концесија за експлоатација ќе се додели: 
- на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат ус-

ловите содржани во тендерската документација и јав-
ниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите од член 3 
од оваа одлука ќе се спроведе како постапка за доделу-
вање на концесии за експлоатација со отворен повик. 

Член 5 
Начинот на плаќање и пресметување на концеси-

скиот надоместок ќе се определи согласно Тарифникот 
за утврдување на висината на надоместоците за издава-
ње на дозволи и концесии за вршење детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 72/2007, 19/2009, 105/2009 и 60/2010). 

 
Член 6 

Постапката за доделување на  концесиите за експ-
лоатација ќе биде спроведена во рок од 90 дена. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии, министерот за економија формира Коми-
сија за спроведување на постапката во рок од пет дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член е должна да ја 
подготви тендерската документација и јавниот повик, 
по претходно одобрување од министерот за економија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за експлоатација на минерал-
ни суровини, Комисијата од став 2 од овој член во рок 
од пет дена ќе го објави јавниот повик во домашни јав-
ни гласила. 

 
Член 7 

Висината на надомесотокот за издавање на тендер-
ската докуметација  изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 8 

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

 
       Бр. 51-7365/1                Претседател на Владата 
13 декември 2011 година  на Република Македонија, 

     Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

3917. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на ден 4.12.2011 година, 
донесе 

        
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИ-
СТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА РЕГИОНАЛЕН 
ПАТ Р-104, СКОПЈЕ-МАКЕДОНСКИ БРОД, ДЕЛНИ-
ЦА КОЛОМОТ- С.БЛИЗАНСКО, КО ЗДУЊЕ И КО 
БЛИЗАНСКО, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во  градежно земјиште за донесу-
вање на Урбанистички проект за изградба на Региона-
лен пат Р-104, Скопје-Македонски Брод, делница Ко-
ломот- с.Близанско, КО Здуње и КО Близанско, општи-
на Македонски Брод. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 
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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. 51-7638/1                  Заменик на претседателот 
4 декември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3918. 

Врз основа на член 164 став 3 од Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 
4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 158/2008, 
161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2011 
и 51/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13 декември 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја број 02-6726/1 од 6 декември 2011 година, со која за 
директор на Фондот е именуван Беким Незири, дипло-
миран инженер по биологија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
       Бр. 22-7716/3             Претседател на Владата 
13 декември 2011 година  на Република Македонија, 

     Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

3919. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008 и 24/2011), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 де-
кември 2011 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА СОВЕ-

ТОТ НА ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД-ОХРИД  

 

1. За претставници на Советот на ЈНУ Хидробиоло-

шки завод-Охрид, се определуваат: 

- д-р Гордана Речкоска-професор на Факултетот за ту-

ризам и угостителство, Охрид при Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“-Битола; 

- д-р Стое Смиљков-професор на Природно-матема-

тичкиот факултет, Скопје при Универзитетот „Св. Кирил 

и Методиј“-Скопје; 

- д-р Бранко Мицевски, професор на Природно-мате-

матичкиот факултет, Скопје при Универзитетот „Св. Ки-

рил и Методиј“-Скопје. 

2. Со определувањето на новите претставници на Со-

ветот на Заводот на досегашните претставници им се 

утврдува престанок на мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Број 22-4152/2                         Претседател на Владата 

13 декември 2011 година            на Република Македонија, 

     Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3920. 

Врз основа на член 142 од Законот за заштита на 

природата („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011 и 

148/2011), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 13 декември 2011 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТ-

РОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РА-

БОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ 

 

1. За член на Одборот за контрола на материјално-

финансиското работење на Јавната установа Национа-

лен парк Маврово, Маврови Анови се именува: 

- Марина Петровска. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
         Бр. 22-7488/2                    Претседател на Владата 
13 декември 2011 година       на Република Македонија, 
             Скопје                         м-р Никола Груевски,с.р. 

__________ 
3921. 

Врз основа на член 142 од Законот за заштита на 
природата („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011 и 
148/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13 декември 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТ-
РОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РА-
БОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД 
 

1. За член на Одборот за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на Јавната установа Национален 
парк Галичица, Охрид се именува: 

- Марија Николова.   
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Број 22-7933/1                         Претседател на Владата 

13 декември 2011 година            на Република Македонија, 
     Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3922. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/97,54/97,13/01,2/02 и 54/07) а во вр-
ска со член 164 став 1 од Законот за игрите на среќа и 
за забавните игри („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.24/11, 51/11 и 148/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15.11.2011 
година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНA 
ИГРA НА СРЕЌА-„ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игри на среќа „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за производство, градежниш-
тво, услуги, угостителство и трговија “ГЛОБАЛКОД“ 
увоз-извоз ДОО Кичево за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа “Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул.“Тане Цалески“ 
бр.1 во Кичево. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна  сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од  алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5.Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
      Бр. 51-6728/1                    Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година        на Владата на Република 
          Скопје                       Македонија,  

м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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С П И С О К 
НА ПОСТАВЕНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ 

3923. 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
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___________
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3924. 

Врз основа на член 7а став (2) од Законот за  забрана на развивање, производство, складирање и употреба 
на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија“, бр. 71/06 и 136/11), министерот за здравство 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ НА ТОКСИЧНИ ХЕМИКАЛИИ И НИВНИТЕ 

ПРЕКУРЗОРИ ЗА ЦЕЛИТЕ КОИ НЕ СЕ ЗАБРАНЕТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето заради недонесување на решение 

за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не 
се забранети со Конвенцијата за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски 
оружја („Службен весник на Република Македонија“  бр. 23/97). 

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање заради недонесување на решение 
за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не 
се забранети “, во формат А-4 во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел од овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
      Бр. 15-7195/1 
14 декември 2011 година                                    Министер,  
        Скопје                                Никола Тодоров, с.р.    
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3925. 

Врз основа на член 6а став (3) од Законот за  забрана на развивање, производство, складирање и употреба на 

хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија“, бр. 71/06 и 136/11), министерот за здравство 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОКСИЧНИ ХЕМИКАЛИИ И НИВНИ ПРЕКУРЗО-

РИ, КАКО И РАБОТА СО КАПАЦИТЕТИ ЗА ХЕМИСКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЦЕЛИТЕ КОИ НЕ 

СЕ ЗАБРАНЕТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето заради недонесување на решение 

за издавање дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капацитети за 

хемиско производство за целите кои не се забранети со Конвенцијата за забрана на развивање, производство, 

складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/97). 

 

Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање заради недонесување на решение 

за издавање дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капаците-

ти за хемиско производство за целите кои не се забранети“, во формат А-4 во бела боја кој е даден во Прилог 

и е составен дел од овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

      Бр. 15-7195/1 

14 декември 2011 година                                    Министер,  

        Скопје                                Никола Тодоров, с.р.    
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3926. 
Врз основа на член 6 став (3) од Законот за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на 

хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија” бр. 71/06 и 136/11), министерот за здравство, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОКСИЧНИТЕ ХЕМИКАЛИИ И НА НИВНИТЕ ПРЕКУРЗОРИ, КАКО И РАБО-
ТАТА СО КАПАЦИТЕТИ ЗА ХЕМИСКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЦЕЛИТЕ КОИ НЕ СЕ ЗАБРАНЕТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за 
производство на токсичните хемикалии и на нивните прекурзори, како и работата со капацитети за хемиско 
производство за целите кои не се забранети со Конвенцијата за забрана на развивање, производство, складира-
ње и употреба на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија” бр.23/97). 

 
Член 2 

Барањето за издавање дозвола за производство на токсичните хемикалии и на нивните прекурзори, како и 
работата со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети со Конвенцијата од член 1 од 
овој правилник, се поднесува на Образец во формат А4, кое содржи:  

1) број и датум; 
2) податоци за подносителот на барањето: 
- име/назив;  
- адреса, број на телефон и електронска пошта;  
- даночен идентификациски број (ДИБ); 
- име на одговорното лице/советникот  за хемикалии, ако е пропишано да има;  
3) датум и број на претходно издадена дозвола, ако дозволата била издадена порано и 
4) потпис на подносителот на барањето и место за печат. 
Кон барањето од став 1 на овој член се доставува:  
1) доказ за обезбеден соодветен простор за производство и тоа:  
  - фотокопија од имотниот лист за обезбедениот простор за производство  или  
  - фотокопија од договорот за закуп на простор за производство за период од најмалку една година;  
2) список на токсичните хемикалии и нивните прекурзори коишто подносителот на барањето има намера да 

ги произведува;  
3) податоци за токсичните хемикалии и нивните прекурзори; 
4)   причини за барање на дозволата и 
5)  доказ за уплатен надоместок за издавање на дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни 

прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети.  
Документите од став 2 точките 1) и 5) на овој член се доставуваат во оригинал на увид.  
Образецот на барањето за издавање дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, 

како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети, со Конвенцијата за забра-
на на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја е даден во Прилог кој е составен дел 
на овој правилник.  

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 15-7196/1 
15 декември 2011 година                                    Министер,  
        Скопје                                    Никола Тодоров, с.р.    
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3927. 
Врз основа на член 7 став (3) од од Законот за забрана на развивање, производство, складирање и употреба 

на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија” бр. 71/06 и 136/11),министерот за здравство 
донесе 

 
П Р А В И Л НИ К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ, 
ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ НА ТОКСИЧНИ ХЕМИКАЛИИ И НИВНИТЕ ПРЕКУРЗОРИ ЗА ЦЕЛИТЕ КОИ 

НЕ СЕ ЗАБРАНЕТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за 

увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети со Конвен-
цијата за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на 
Република Македонија” бр.23/97). 

 
Член 2 

Барањето за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за це-
лите кои не се забранети со Конвенцијата од член 1 од овој правилник, се поднесува на Образец во формат А4, 
кое содржи:  

1) број и датум; 
2) податоци за подносителот на барањето: 
- име/назив;  
- адреса, број на телефон и електронска пошта;  
- даночен идентификациски број (ДИБ); 
- име на одговорното лице/советникот  за хемикалии, ако е пропишано да има;  
3) датум и број на претходно издадена дозвола, ако дозволата била издадена порано и 
4) потпис на подносителот на барањето и место за печат. 
Кон барањето од став 1 на овој член се доставува:  
1)  доказ за обезбеден соодветен простор за складирање и тоа:  
- фотокопија од имотниот лист за обезбедениот простор за складирање или  
- фотокопија од договорот за закуп на простор за складирање за период од најмалку една година;  
2) список на токсичните хемикалии и нивните прекурзори коишто подносителот на барањето има намера 

да ги  складира;  
3) податоци за токсичните хемикалии и нивните прекурзори кои се увезуваат, извезуваат или транзитираат; 
4)   причини за барање на дозволата и 
5)  доказ за уплатен надоместок за издавање на дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни 

прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети.  
Документите од став 2 точките 1) и 5) на овој член се доставуваат во оригинал на увид.  
Образецот на барањето за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните 

прекурзори  за целите кои не се забранети е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.  
 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

      Бр. 15-7196/1 
15 декември 2011 година                                       Министер,  
        Скопје                                Никола Тодоров, с.р.    
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
3928. 

Врз основа на член 38 став (4) од Законот за граде-
ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11 и 54/11), министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА 
ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА  ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ, 
РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 
УПРАВИТЕЛ НА ГРАДБА, ИЗВЕДУВАЧ НА 
ГРАДБИ, НАДЗОР НА ИЗГРАДБАТА НА ГРАДБИ 
И УПРАВИТЕЛ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ЛИЦЕНЦИТЕ КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИ-
НАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ  

ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за издава-

ње, обновување и одземање на лиценците за  проекти-
рање на градби, ревизија на проектна документација, 
управител на градба, изведувач на градби, надзор на 
изградбата на градби и управител на одржување на 
објекти, формата и содржината на образецот на лицен-
ците како и формата, содржината и начинот на водење 
на регистарот за издадени и одземени лиценци („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.24/11) во 
член 4 став 1 зборовите „во рок од седум дена“ се заме-
нуваат со зборовите „во рокот утврден во член 39-а 
став (1) од  Законот за градење“.  

         
Член 2 

По член 5 се додава нов член 5-а кој гласи: 
 

„Член  5-а 
Доколку правното лице ја изгуби, му биде украдена 

или уништена лиценцата, треба истата да ја огласи во 
„Службен весник на Република Македонија“ како 
неважечка и да поднесе барање за издавање на дупли-
кат. Кон барањето се поднесува и доказ за објавата во 
„Службен весник на Република Македонија“ за нејзино 
прогласување за неважечка“.   

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето  во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
        Бр. 01-16420/1          
14 декември 2011 година              Министер, 
           Скопје                 Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3929. 
Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 

алинеја ѓ) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ” број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 
135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 
1.12.2011 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Трајно се одзема дозволата за вршење на услуги 

со хартии од вредност на брокерската куќа „Ауктор и 
Хита Брокери” АД Скопје издадена со Решение на Ко-
мисијата за хартии од вредност број 07-2092/14 од 
3.10.2007 година и со Решение на Комисијата за хартии 
од вредност број 07-1689/4 од 29.6.2009 година.  

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова реше-
ние се врши поради настанување на променети околно-
сти во работењето на брокерската куќа, односно пора-
ди донесена одлука за престанок со работа на брокер-
ската куќа „Ауктор и Хита Брокери” АД Скопје од 
страна на Собранието на акционери. 

3. Се задолжуваат Македонската берза за хартии од 
вредност АД Скопје и Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД  Скопје веднаш по приемот на ова 
Решение трајно да ја исклучат од членство брокерската 
куќа „Ауктор и Хита Брокери” АД Скопје. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решение-
то. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 

 
    Бр. УП1 08-103          Комисија за хартии од вредност 
1 декември 2011 година     на Република Македонија 
         Скопје                               Претседател, 
            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
3930. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за презема-
ње на акционерски друштва („Службен весник на РМ” 
број 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/2010 и 35/2011), а во 
врска со член 52, став 3 и член 184, точка  а) и г)  од  
Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
РМ”  бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија на својата седница одржана на ден 22.11.2011 
година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се одзема (ограничува) правото на глас и право-

то на дивиденда на 1.107 обични акции со право на 
глас на издавачот Алкалоид АД Берово, во сопственост 
на правното лице БРИК АД Берово, што претставуваат 
22,14% од обичните акции со право на глас на издава-
чот Алкалоид АД Берово.      

2. Се одзема (ограничува) правото на глас и право-
то на дивиденда на 40 обични акции со право на глас 
на издавачот Алкалоид АД Берово, во сопственост на 
лицето Татјана Чичаковска, што претставуваат 0,8% од 
обичните акции со право на глас на издавачот Алкало-
ид АД Берово.      

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова Ре-
шение, да го евидентира одземањето (ограничувањето) 
на правото на глас и на правото на дивиденда на акции-
те од точките 1 и 2 на ова решение на сметките на хар-
тии од вредност на лицата БРИК АД Берово и Татјана 
Чичаковска. 

4. Се забранува на акционерското друштво со по-
себни обврски за известување “Алкалоид” АД Берово 
да врши исплата на дивиденда на акциите од точките 1 
и 2 на ова Решение.  
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5. Се задолжуваат лицата од точките 1 и 2 на ова 
решение да ги понудат за продажба акциите на кои им 
се одзема правото на глас и дивиденда во рок не по-
долг од 90 дена од денот на приемот на ова решение.  

6. Ограничувањата на акциите од точките 1 и 2 на 
ова решение ќе важат додека истите се во сопственост 
на лицата БРИК АД Берово и Татјана Чичаковска. 

7. Жалбата изјавена против ова Решение не го одла-
га неговото извршување. 

8. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ”. 
 
    Бр. УП1 08-105          Комисија за хартии од вредност 
22 ноември 2011 година     на Република Македонија 
         Скопје                                 Претседател, 
            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
3931. 

Врз основа на член 132 став 1, алинеја а) од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија на 
седницата одржана на ден 1.12.2011 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека се исполнети условите за отво-

рање на ликвидација на брокерската куќа Ауктор и Хи-
та Брокери АД Скопје  со седиште на бул. „Партизан-
ски Одреди“ бр. 43б локал 5 во Скопје, поради трајно 
одземање на дозволата за вршење на сите работи со 
хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
    Бр. УП1 08-104          Комисија за хартии од вредност 
1 декември 2011 година     на Република Македонија 
         Скопје                               Претседател, 
                  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
 
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3932. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 129/06, 
8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 и 171/10), Комората на 
извршители на РМ на ден 14.12.2011 година, го донесе 
следново 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 

СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 
Снежана Маролова, со живеалиште во Штип, на ул. 

„Панче Караѓозов” бр.31,  именувана за подрачјето на 
Основен суд Штип и Основен суд Свети Николе, дату-
мот 20.01.2012 година,  се определува како ден за от-
почнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на 
РМ” на Република Македонија. 

 
Образложение 

На ден 21.7.2011 година лицето Снежана Маролова 
беше именувано за извршител за подрачјето на Осно-
вен суд Штип и Основен суд Свети Николе, поради 
што Комората на извршители на РМ, врз основа на 
член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен 
весник на РМ” бр. 35/2005, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 
50/10, 83/10, 88/10  и 171/10), одлучи како во изреката 
на ова решение. 

 
Бр. 01-1906                  Комора на извршители 

14 декември 2011 година        на Република Македонија 
       Скопје                           Претседател, 
                            Антончо Коштанов, с.р. 

__________ 
3933. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 129/06, 
8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 и 171/10), Комората на 
извршители на РМ на ден 14.12.2011 година, го донесе 
следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
Џемајљи Арифи, со живеалиште во Тетово на ул. 

„180” блок 70-6/10,  именуван за подрачјето на Осно-
вен суд Тетово, датумот 26.12.2011 година,  се опреде-
лува како ден за отпочнување со работа како изврши-
тел. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на 
РМ” на Република Македонија. 

 
Образложение 

На ден 8.11.2011 година лицето Џемајљи Арифи бе-
ше именувано за извршител за подрачјето на Основен 
суд Тетово, поради што Комората на извршители на 
РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005, 50/06, 
129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10  и 171/10), одлу-
чи како во изреката на ова решение. 

 
Бр. 01-1908                   Комора на извршители 

14 декември 2011 година        на Република Македонија 
           Скопје        Претседател, 
                            Антончо Коштанов, с.р. 
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
3934. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ" бр. 5/2002),член 
2став 2 и член 9 став 2 алинеја 2  од Законот за меѓуоп-
штинска соработка („Службен весник на РМ" бр. 
79/2009) и член 53 од  Статутот на Општина Другово 
(„Службен гласник на Општина Другово" бр. 6/2005, 
9/2005, 10/2005, 7/2009 и 8/2010),во согласност со член 
12 став 5  од Договорот  за меѓуопштинска соработка 
од областа на внатрешната ревизија и инспекциски ра-
боти   („Службен весник на РМ" бр. 139/2010) на ден 
5.12.2011 година, се склучува следниот:                   

 
А Н Е К С  Д О Г О В О Р 

КОН ОСНОВНИОТ ДОГОВОР ЗА МЕЃУОПШ-
ТИНСКА СОРАБОТКА ОД ОБЛАСТА НА ВНАТ-
РЕШНАТА РЕВИЗИЈА И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ 

 
ДОГОВОРНИ СТРАНИ 
 
Склучен на ден  5.12.2011  година помеѓу: 
1.Општина Кичево со седиштен а улица „Борис Ки-

дрич" бр. 1, Кичево, претставувана од дипл.ел.инг. Бла-
гоја Деспотоски-Градоначалник, од страна како дава-
тел на услуги и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Општина Другово со седиште на ул. „Гоце Дел-
чев" бб, Другово, претставувана од Добре Никоски-
Градоначалник, од друга страна како корисник на ус-
луги. 

 
Член 1 

Во член 4 и 12 од Основниот Договор  за меѓуоп-
штинска соработка од областа на внатрешната ревизија 
и инспекциски работи („Службен весник на РМ“ бр. 
139/2010) годината „2011" се менува и гласи „2013". 

 
Член 2 

Овој  Договор е изработен во 6 истоветни примеро-
ци од кои  2 (два) се за давателот на услугите, 2 (два) за 
корисникот на услугите, 1 (еден) за објавување во 
„Службен весник на РМ" и 1 (еден) за Министерството 
за локална самоуправа. 

 
        Бр. 03-1152/2           Бр. 08-3036/1 
26 ноември 2011 година             5 декември 2011 година 
 
За корисникот на услугите      За давателот на услугите 
     Општина  Другово                      Општина Кичево                                 
       Градоначалник                          Градоначалник                
 Добре Никоски, с.р.     дипл.ел.инж. Благоја Деспотоски, с.р.   
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