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О Д Л У К А
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИЦИ  
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I. Се верифицира мандатот на пратениците
- Андон Чибишев;
- Светлана Јакимовска;
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- Алим Билали;
- Драган Данев и
- Јасминка Дамческа.
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. 07-2604/1 Претседател
2 јули 2014 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

__________
2859.

Врз основа на членот 67, став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, членот 21 од Деловникот на Собрани-
ето на Република Македонија, членот 17 од Законот за 
Собранието на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 104/2009) и Одлука-
та за утврдување на бројот на потпретседателите на 
Собранието на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 85/14), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 2 
јули 2014 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За потпретседатели на Собранието на Република 
Македонија се избрани:

- Антонијо Милошоски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и

- Рафис Аљити, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија.

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. 07-2607/1 Претседател
2 јули 2014 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

____________
2860.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и членот 3 од Одлуката за основање 
Национален совет за евроинтеграции ("Службен вес-
ник на Република Македонија број 140/07 и 91/11), Соб-
ранието на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 2 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА 
НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

I. Во Националниот совет за евроинтеграции, се 
именуваат:

а) за претседател
б) за потпретседател
Илија Димовски, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија,
в) за членови:
1. Силвана Бонева, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија;
2. Александар Николоски, пратеник во Собранието 

на Република Македонија;
3. Мерван Џемаили, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија;
4. Мерал Узеири - Ферати, пратеник во Собранието 

на Република Македонија;
5.
6.
7. Ермира Мехмети - Деваја, претседател на Коми-

сијата за европски прашања;
8. Антонијо Милошоски, претседател на Комисија-

та за надворешна политика;
9. Кенан Хасипи, копретседател на Мешовитиот 

парламентарен комитет ЕУ-Република Македонија;
10. Фатмир Бесими, заменик на претседателот на 

Владата на Република Македонија задолжен за евроин-
теграции;

11.  Проф. д-р. Димитар Мирчев, претставник од Ка-
бинетот на претседателот на Република Македонија;

12.
13. Акад.   Владо   Камбовски,   претседател  на   

Македонската   академија  на науките и уметностите;
14. Жика Стојановски, градоначалник на општина 

Илинден, претставник од Заедницата на единиците на 
локалната самоуправа и

15. Насер Селмани, претседател на Здружението на 
новинарите на Македонија.

г) за заменици - членови:
1. Лилjана Затуроска, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија;
2. Ане Лашкоска, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македониjа;

3. Талат Џафери, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија;

4. Орхан Ибраими, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија;

5.
6.
7. Нора Алити, заменик на претседателот на Коми-

сијата за европски прашања;
8. Светланa Карапетрова, заменик на претседателот 

на Комисијата за надворешна политика и
9. Артан Груби, потпретседател на Мешовитиот пар-

ламентарен комитет ЕУ-Република Македонија.
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. 07-2608/1 Претседател
2 јули 2014 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

____________
2861.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката за ос-
новање делегации, пратенички групи и други облици 
на остварување на меѓународна соработка на Собрание-
то на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 85/14), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2014 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ 
ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕ-
НОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРА-
НИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СО-
РАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 1
Со оваа одлука се основаат пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за соработка со 
парламенти на други држави и се избираат претседате-
ли и членови на пратеничките групи на Собранието на 
Република Македонија за соработка со парламенти на 
други држави (во натамошниот текст: пратенички 
групи).

Член 2
Пратеничките групи се основаат заради воспоставу-

вање и развивање на билатералната парламентарна со-
работка на Република Македонија со други парла-
менти, како и за размена на искуства од парламентарна-
та работа по сите прашања од заеднички интерес на 
државите.

Член 3
Пратеничките групи ги сочинуваат претседател и 

шест члена од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија, и тоа за:

1. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Австрија

а) претседател

б) членови:
1. Сашо Аќимоски;
2. Весна Дамчевска;
3. Соња Талевска;
4. Владанка Авировиќ;
5. Ејуп Рустеми и
6. Ернад Фејзула.



 Стр. 4 - Бр. 100                                                                                         3 јули 2014

2. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Албанија

а) претседател
Орхан Ибраими
б) членови:
1. Стојан Миланов;
2. Димитар Стевананџија;
3. Иван Иванов;
4. Ристо Манчев;
5. Реџаил Исмаили; 
6.
7.
3. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Австрали-
ја и со Парламентот на Нов Зеланд

а) претседател
Илија Димовски;
б) членови:
1. Васко Наумовски;
2. Весна Пемова;
3. Зоран Илиоски;
4. Вјолца Мехмети Нуредини;
5. Мерал Узеири - Ферати и
6. 
4. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македониjа за соработка со парламентите на балтички-
те земји Република Естонија, Република Латвија и Ре-
публика Литванија

а) претседател
Лилјана Поповска;
б) членови:
1. Антонијо Милошоски;
2. Ане Лашкоска;
3. Нола Исмајлоска;
4. Рамиз Мерко;
5. 
6.
5. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Белгија

а) претседател

б) членови:
1. Слаѓана Митовска;
2. Авдија Пепиќ;
3. Амди Бајрам; 
4. СоњаТалевска;
5. Артан Груби и
6. Имер Алиу.
6. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Федераци-
јата на Босна и Херцеговина

а) претседател
Авдија Пепиќ
б) членови:
1. Марјанчо Колевски;
2. Фатмир Имеровски;
3. Кенан Хасипи;
4. Муса Ибраими;
5. 
6.
7. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Бугарија

а) претседател
Трајчо Димков
б) членови:
1. Илија Димовски;
2. Васил Пишев;
3. Влатко Ѓорчев,
4. Мирсада Асани Емини;
5.   
6.

8. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со парламентите на земјите 
од Блискиот и Средниот Исток

а) претседател
б) членови:
1.Нада Ципушева;
2. Амди Бајрам;
З. Стојан Миланов;
4. Иван Иванов;
5. Шпреса Хадри и
6.
9. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Ре-
публика Германија

а) претседател  
Антонијо Милошоски
б) членови:
1. Зоран Ѓоргиевски;
2. Ромео Тренов;
3. Ане Лашкоска;
4. Рафиз Алити;
5. Ернад Фејзула и
6.
10. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Грција

а) претседател
б) членови:
1. Трајчо Димков;
2. Иван Иванов; 
З. Славе Гошев;
4. Иван Стоилковиќ; 
5. 
6.
11. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Данска

а) претседател
Мерап Узеири - Ферати
б) членови:
1. Сашо Василевски;
2. Светлана Карапетрова;
3. Олга Најденовска;
4. Сашо Аќимовски;
5. Артан Груби и
6.
12.  Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Индонезија

а) претседател
Васко Наумовски
б) членови:
1. РомеоТренов;
2. Александар Стојкоски;
3. Влатко Ѓорчев;
4. Зулфи Адили;
5.
6.
13. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Државата 
Израел

а) претседател
Павле Трајанов
б) членови:
1. Силвана Бонева;
2. Благоја Деспотовски;
З. Благица Ласовска;
4.
5.
6.
7.
14. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Исламска-
та Република Иран
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а) претседател
Реџаил Исмаили
б) членови:
1. Фатмир Имеровски;
2. Никола Мицевски;
3. Сашо Аќимовски;
4. Авдија Пепиќ;
5. Мирван Џемаили и 
6.
15. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Ирска
а) претседател
Зоран Илиоски
б) членови:
1. Александар Николоски;
2. Ѓоко Камчев;
3. Иван Иванов;
4. Нора Алити;
5. Ернард Фејзула и
6. 
16. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентите на Републи-
ка Исланд и Кралството Норвешка

а) претседател
б) членови:
1. Зоран Илиоски;
2. Илија Димовски;
3. Нада Ципушева;
4. Весна Пемова;
5. Ејуп Рустеми и
6.
17. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Италија
а) претседател
Ристо Манчев
б) членови:
1. Владимир Ѓорчев;
2. Даниела Рангелова;
3. Апександар Стојковски;
4. Зулфи Адили;
5. Мерал Узеири Ферати;
6.  
7.
18. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија
а) претседател
б) членови:
1. Весна Пемова; 
2. Магдалена Манаскова; 
З. Ромео Тренов; 
4. Илија Димовски;
5. Артан Груби и
6.
19. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Канада
а) претседател
Александар Николоски
б) членови:
1. Павле Саздов;
2. Светлана Карапетрова;
3. Лилјана Кузмановска; 
4. Џеват Адеми;
5. Имер Алиу и
6.
20. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Народна 
Република Кина

а) претседател
Силвана Бонева
б) членови:
1. Емил Димитриев;
2. Владимир Ѓорчев;
3. Зоран Ѓеорѓиевски;
4. Рамиз Мерко 
5.
6.

21. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Косово

а) претседател
Талат Џафери
б) членови:
1. Сашо Акимовски;
2. Благоја Деспотовски;
3. Трајчо Димков;
4. Павле Трајанов;
5. Шпреса Хадри;
6. Беким Фазлиу и
7.
22. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на земјите 
од Латинска Америка и од Карибите

а) претседател
Павле Саздов
б) членови:
1. Зоран Ѓорѓиевски;
2. Марјанчо Колевски;
3. Магдалена Манаскова;
4. Нора Алити;
5.
6.
23. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Големото 
Војводство Луксембург

а) претседател
Зоран Ѓорѓиевски
б) членови:
1. Соња Талевска;
2. Никола Мицевски;
3. Весна Дамчевска-Илиевска;
4. Мирван Џемаили; 
5. 
6.
24. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на Републи-
ка Малта и Република Кипар

а) претседател
Драган Цуклев
б) членови:
1. Силвана Бонева;
2. Лилјана Кузмановска;
3. Александар Стојкоски;
4. Шкодране Дарљишта; 
5.
6.
25. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Монголија

а) претседател
Ејуп Рустеми
б) членови:
1. Благица Ласовска; 
2. Васко Наумовски; 
3. Сузана Секуловска;
4. Марјанчо Колевски; 
5.
6.
26. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Обединето-
то Кралство на Велика Британија и Северна Ирска

а) претседател
Шпреса Хадри
б) членови:
1. Лилјана Затуровска;
2. Слаѓана Митовска;
3. Никола Мицевски;
4. Благица Ласовска;
5.
6.
27. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Полска
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а) претседател

б) членови:
1. Славе Гошев;
2. Олга Најденовска;
3. Лилјана Поповска;
4. Иван Иванов;
5. Јамин Синани и
6.
28. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Португал-
ската Република

а) претседател

б) членови:
1. Лилјана Затуроска;
2. Сашо Василевски; 
З. Слаѓана Митовска;
4. Зоран Горѓиевски;
5. Реџаил Исмаили и
6.
29. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Романија
а) претседател
Трајчо Димков
б) членови:
1. Нада Ципушева;
2. Стојан Миланов;
3. Славе Гошев; 
4.
5. 
6.
30. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Руската 
Федерација

а) претседател
Иван Стоилковиќ
б) членови:
1. Емил Димитриев; 
2. Крсто Мукоски;
З. Љупчо Димовски;
4. Џеват Адеми;
5.
6.
31. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на САД
а) претседател
Владимир Ѓорчев 
б) членови:
1. Павле Саздов;
2. Трајчо Димков;
3. Сашо Василевски;
4. Ермира Мехмети Деваја;
5. Имер Алиу; 
6.
7.
32. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Словачка-
та Република

а) претседател

б) членови:
1. Славе Гошев;
2. Љупчо Димовски;
3. Илија Димовски;
4. Антонијо Милошоски;
5. Хазби Лика и
6.
33. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Словенија

а) претседател 
Владанка Авировиќ

б) членови:
1. Лилјана Поповска;
2. Сашо Аќимовски;
3. Љупчо Димовски;
4. Рафис Аљити;
5. Орхан Ибраими и 
6.
34. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Србија

а) претседател
Емил Димитриев
б) членови:
1. Лилјана Кузмановска;
2. Иван Иванов;
3. Иван Стоилковиќ;
4. Муса Ибраими; 
5.
6. 
7.
8.
35. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Турција

а) претседател
Кенан Хасипи
б) членови:
1. Илиjа Димовски;
2. Силвана Бонева;
3. Амди Бајрам;
4. Јамин Синани;
5. Газменд Алији; 
6.
7.
36. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Украина
а) претседател
б) членови:
1. Момчило Аврамоски;
2. Фатмир Имеровски;
3. Васил Пишев;
4. Никола Мицевски;
5. Селвије Салиу и
6.
37. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот Република 
Унгарија

а) претседател
б) членови:
1. Сашо Василевски;
2. Крсто Мукоски;
3. Владанка Авировиќ;
4. Никола Мицевски;
5. Шкодране Дарљишта и 
6.
38. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Финска

а) претседател
Благоја Деспотовски
б) членови:
1. Весна Дамчевска Илиевска;
2. Илија Димовски;
3. Авдија Пепиќ;
4. Селвије Салиу; 
5.
6.
39. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Француска-
та Република

а) претседател
б) членови:
1. Александар Николоски;
2. Даниела Рагелова;
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3. Сузана Секуловска;
4. Васил Пишев;
5. Џеват Адеми и
6. Беким Фазлиу.
40. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Холандија

а) претседател
Рамиз Мерко
б) членови:
1. Момчило Аврамоски;
2. Димитар Стевананџија;
3. Зоран Горѓиевски;
4. Магдалена Манаскова;
5. Беким Фазлиу и
6.
41. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Хрватска

а) претседател
Даниела Рангелова
б) членови:
1. Славе Гошев;
2. Лилјана Затуроска;
3. Светлана Карапетрова;
4. Талат Џафери;
5. Газменд Алији;
6.  
7.
42. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора
а) претседател
Славе Гошев
б) членови:
1. Ѓоко Камчев;
2. Сашо Василевски;
3. Ане Лашкоска;
4. Ермира Мехмети Деваја;
5. Газменд Алији и
6.
43. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Чешката 
Република

а) претседател

б) членови:
1. Крсто Мукоски;
2. Драган Цуклев;
3. Олга Најденовска;
4. Сузана Секуловска;
5. Талат Џафери и 
6.
44. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Швајцар-
ската Конфедерација

а) претседател

б) членови:
1. Ристо Манчев;
2. Сашо Аќимовски; 
3. Кенан Хасипи;
4. Влатко Ѓорчев;
5. Хазби Лика; 
6.
7.
45. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Шведска

а) претседател

б) членови:
1. Благоја Деспотовски;

2. Ѓоко Камчев;
3. Трајчо Димков;
4. Сашо Василевски;
5. Мирсада Емини Асани и
6.
46. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Шпанија

а) претседател
Момчило Аврамоски
б) членови:
1. Димитар Стевананџија;
2. Драган Цуклев;
3. Нола Исмајлоска;
4. Вјолца Мехмети Нуредини;
5.  
6.

Член 4
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. 07-2609/1 Претседател
2 јули 2014 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

__________
2862.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Собранието на Република Македонија, на седницата, 
одржана на  2 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА, ИСАФ ВО 

АВГАНИСТАН

1. За учество во мировна операција ИСАФ, во Авга-
нистан, во Регионалната команда - Север, во Mазар е 
Шариф се испраќаат  5 (пет) припадници на Армијата 
на Република Македонија (во натамошниот текст: Ар-
мијата), штабни офицери.

2. Припадниците на Армијата од точка 1 на оваа од-
лука, се испраќаат за период од шест месеци, сметано 
од месец септември 2014 година до месец март 2015 го-
дина.

3. Финансиските трошоци за транспорт на припад-
ниците на Армијата ги обезбедува НАТО (стратешки 
партнер/земја контрибутор), а финансиските трошоци 
за плати, надоместоци, придонеси и логистичка под-
дршка ги обезбедува Министерството за одбрана.

4. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата за учество во мировната операција, ги 
врши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Mакедонија поднесува из-
вештај  пред Собранието на Република Македонија.

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
     

 Бр. 07-2610/1 Претседател
2 јули 2014 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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2863.
Врз основа на член 12 ставови (1) и (2) и членoт 14 

ставови (1) и (2), од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 184/13, 13/14 и 44/14), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 2 јули 
2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 

МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

I. За членови на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги се именуваат:

1. Зоран Фиданоски, новинар на телевизија Алфа; 
2. Лазар Трајчев, адвокат од Скопје;
3. Асс. м-р Методија Јанчески, од Природно-матема-

тичкиот факултет, Институт за информатика, Универзи-
тет „Св. Кирил и Методиј“  Скопје;

4. М-р Алма Машовиќ, магистар  по машински на-
уки;

5. Лазо Петрушевски, дипломиран електро инженер 
од Велес;

6. Селвер Ајдини, дипломиран политиколог од Ку-
маново и

7. Милаим Фетаи, доктор на политички науки, Ин-
ститут за Европски студии во Тиранскиот универзитет 
во Албанија.

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. 07-2613/1 Претседател
2 јули 2014 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

__________

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
2864.

Врз основа на член 5 од Законот за изменување на 
Законот за минимална плата во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
30/14), Законодавно-правната комисија на Собранието 
на Република Македонија на седницата одржана на 1 ју-
ли 2014 година, го утврди Пречистениот текст на Зако-
нот за минимална плата во Република Македонија.

Пречистениот текст на Законот за минимална плата 
во Република Македонија ги опфаќа: Законот за мини-
мална плата во Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 11/12) и Законот за 
изменување на Законот за минимална плата во Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 30/14) во кои е означено времето на нивното 
влегување во сила и примена.

Бр. 10-1517/2 Претседателот
2 јули 2014 година на Законодавно-правната

Скопје комисија на Собранието на 
Република Македонија,

Александар Николоски, с.р.

З А К О Н
 ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
(Пречистен текст)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1

Со овој закон се утврдува висината на минималната 
плата, како и други прашања кои се однесуваат на ми-
нималната плата.  

Член 2
Минимална плата е најнискиот месечен износ на ос-

новна плата која работодавачот е должен да му ја ис-
плати на работникот за работа извршена за полно ра-
ботно време и  исполнет нормиран  учинок.

Член 3
(1) Право на минимална плата, според одредбите на 

овој закон, имаат сите работници, во висина утврдена  
согласно со овој закон.

(2) Работникот кој работи со скратено работно 
време, за времето поминато на работа,  има право на 
сразмерен дел од минималната плата.

(3) Одредбите од овој закон не се однесуваат за са-
мовработените лица.               

II. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНА
ПЛАТА

Член 4
Висината на минималната  плата изнесува 10.080 де-

нари во нето  износ.
Министерството за труд и социјална  политика, по 

претходно  мислење од Економско-социјалниот совет 
ја објавува висината на минималната  плата  во бруто 
износ  во ,,Службен весник на Република  Македонија” 
во март  секоја  година за тековната  година.

Висината на минималната  плата од ставот 1 на овој  
член се усогласува со порастот на просечно  исплатена-
та  плата на сите вработени во Република Македонија 
за претходна година, според  податоците  објавени од  
Државниот завод за статистика.

III. ИНСПЕКЦИСКИ  НАДЗОР
                       

Член 5
Надзорот над примената на овој закон, во врска со 

пресметката и исплатата на минималната плата, соглас-
но со овој закон, го врши Државниот инспекторат за 
труд, преку инспекторите за труд. 

Член 6
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот над-

зор, инспекторот на трудот за прв пат утврди дека е сто-
рена неправилност од членот  4 од овој закон, е должен  
да состави записник во кој ќе ја утврди сторената непра-
вилност, со укажување за отстранување на утврдената 
неправилност во рок од осум дена и со истовремено 
врачување на покана за спроведување на едукација на 
работодавачот каде што е утврдена неправилноста при 
вршењето на инспекцискиот надзор.

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведување на едукацијата, ги про-
пишува министерот надлежен за работите од областа 
на трудот.

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Држав-
ниот инспекторат за труд, во рок не подолг од осум де-
на од денот на спроведувањето на инспекцискиот над-
зор.

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе ут-
врдени исти или истородни неправилности за еден или 
за повеќе работодавачи. 
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(5) Доколку во закажаниот термин лицето или работода-
вачот на кој се спроведува едукацијата не се јави на едука-
цијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

(6) Доколку лицето или работодавачот над кого се 
спроведува едукација се јави на закажаната едукација и 
истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран во однос 
на утврдената неправилност.

(7) Доколку инспекторот на трудот при спроведува-
ње на контролниот надзор, утврди дека се отстранети 
утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, 
донесува заклучок со кој ја запира постапката на испек-
циски надзор.

(8) Доколку инспекторот на трудот при спроведува-
ње на контролниот надзор, утврди дека не се отстране-
ти  утврдените неправилности од ставот (1) на овој 
член, поднесува барање за поведување на прекршочна 
постапка пред прекршочната комисија.

(9) Државниот инспекторат за труд кој што го из-
вршил инспекцискиот надзор, води евиденција за спро-
ведената едукација на начин пропишан од  министерот 
надлежен за работите од областа на трудот. 

(10) Министерството за труд и социјална политика 
– Државниот инспекторат за труд за извршените кон-
троли изготвува квартални извештаи и ги објавува на 
веб страниците на Министерството за труд и социјална 
политика и  на Државниот инспекторат за труд, на уни-
фициран квартален преглед.

IV. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 7
 (1) Глоба во износ од 6.000 до 7.000 евра, во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на работода-
вач, ако на работникот не му исплати минимална плата во 
висина утврдена според одредбите на овој закон  (член 4 ).

 (2) Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на одговорното ли-
це кај работодавачот за прекршокот од ставот (1) на 
овој  член.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8
(член 8 објавен во “Службен  весник на Република

Македонија “ бр. 11/12)

(1) Постојните колективни договори ќе се усогласат 
со овој закон, најдоцна во рок од шест месеци од денот 
во влегување во сила на овој закон.

(2) Одредбите од колективните договори кои нема 
да се усогласат со одредбите на овој закон во рокот од 
став (1) на овој  член, престануваат да важат.

Член 9
(член 9 објавен во “Службен  весник на Република

Македонија “ бр. 11/12)

Висината на минималната плата за 2012 година, из-
несува 8.050 денари во нето износ.  

Член 10
(член 10 објавен во “Службен  весник на Република Ма-
кедонија “ бр. 11/12 и член 2 од законот објавен “Служ-
бен  весник на Република Македонија“ бр. 30/14)

Во одделите во кои во јули 2011 година е исплатена 
просечна плата под нивото од 15.600 денари во бруто 
износ, во наредните три години се прави усогласување 
со износот на минимална плата, која се утврдува соглас-
но со овој закон, со множење на истиот по следниве ко-
ефициенти:

- 0,778 за 2012 година,
- 0,852 за 2013 година. 

Член 11
(член 11 објавен во “Службен  весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 11/12)

Подзаконските  акти  предвидени со членот 6 ставо-
ви (2) и (9) од овој закон, ќе се донесат  во рок од 30 де-
на од денот на влегувањето  во сила на овој закон.

Член 12
(член 12 објавен во “Службен  весник на Република Ма-

кедонија “ бр. 11/12)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија",  а ќе се применува со исплата на платите за ја-
нуари 2012 година.

Член 13
(член 3 од Законот објавен во “Службен  весник на

Република Македонија“ бр. 30/14)

Во  одделите  производство на текстил, производ-
ство на облека и производство на кожа и слични  произ-
води од кожа, висината на минималната плата  изне-
сува:

- за 2014 година 7.500 денари во нето  износ,
- за 2015 година 8.050 денари во нето  износ,
- за 2016 година 9.000 денари во нето  износ.
- за 2017 година 9.590 денари во нето  износ и
- за 2018 година 10.080 денари во нето  износ.

Член 14
(член 4 од Законот објавен во “Службен  весник на 

Република Македонија“ бр. 30/14)

Висината на минималната  плата, освен за одделите  
производство  на текстил, производство на облека  и 
производство на кожа и слични  производи од кожа за 
2014 година  изнесува  8.800 денари  во нето  износ, а 
за 2015 година  изнесува 9.590 денари во нето  износ.

Член 15
(член 6 од Законот објавен во “Службен  весник на

Република Македонија“ бр. 30/14)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето  во ,,Службен  весник на Република Маке-
донија", освен  одредбата од членот 1 став 1 од овој за-
кон кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2016 
година , а ставот 3 ќе започне да се применува  почну-
вајќи од 1 јануари 2018 година.

____________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2865.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11,  1/12, 69/13, 164/13, и 187/13), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
27.6.2014 година, донесе

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

БР.1 „САРАЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Друштво за ловство и ловен туризам  ГС „Хан-

тинг Тим“ ДООЕЛ се дава на користење-концесија ди-
вечот во ловиштето бр.1 „Сараево“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и  јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа. 
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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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Друштво за ловство и ловен ту-
ризам  ГС „Хантинг Тим“ ДООЕЛ Скопје 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 276.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/1 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2866.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13 ), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
27.6.2014 година, донесе

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

БР.6 „ЧИФЛИК“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На  Друштво за ловство и ловен туризам  ГС „Хан-

тинг Тим“ ДООЕЛ Скопје се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр.6 „Чифлик“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа. 

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

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

чот во ловиштето од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Друштво за ловство и ловен ту-
ризам  ГС „Хантинг Тим“ ДООЕЛ Скопје  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 концеси-
ја.Надоместокот преставува една годишна рата во из-
нос од 10.500,00 денари од десетгодишниот вкупен из-
нос постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/2 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2867.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11,  1/12, 69/13, 164/13, и 187/13), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
27.6.2014 година, донесе

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

БР.2 „КРСТЕЦ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА
Член 1

На Друштво за производство, трговија и услуги  
„Мермер Империјал“ ДОО увоз извоз Прилеп се дава 
на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 „Кр-
стец“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и  јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Друштво за производство, трго-
вија и услуги  „Мермер Империјал“ ДОО увоз извоз 
Прилеп  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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 210.000,00 денари  од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/3 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2868.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13 ), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.6 

„МИЛЕТИНО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Здружение Ловечко друштво „Бујна Леска“ Ми-

летино-Брвеница се дава на користење-концесија диве-
чот во ловиштето бр.6 „Милетино“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа. 

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и  Здружение Ловечко друштво 
„Бујна Леска“ – Милетино - Брвеница 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 61.950,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/4 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2869.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 

„СОКОЛИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Здружение Ловечко друштво „Руен“ Велес се да-

ва на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 3 
„Соколица“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и  јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Здружение Ловечко друштво 
„Руен“ Велес 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 200.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/5 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2870.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

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

Член 1
На Здружение  ловечко друштво ,,Еребица“ Свети 

Николе се дава на користење-концесија дивечот во ло-
виштето бр. 6 „Богословец“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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

(десет) години.
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Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Здружение ловечко друштво 
„Еребица“ Свети Николе 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 660.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/6 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2871.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 7 

„КИШИНО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Здружение на ловци ,,Потполошка“ с. Петровец  

– Петровец се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр. 7 „Кишино“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и  Здружение на ловци ,,Потполо-
шка“ с. Петровец  – Петровец 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 766.500,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/7 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2872.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 8 
,,ЏУМАЈЛИЈА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Здружение на ловци ,,Потполошка“ с. Петровец  

– Петровец се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр. 8 „Џумајлија“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа. 

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и  Здружение на ловци ,,Потполо-
шка“ с. Петровец  – Петровец 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 2.553.500,00 денари од десетгодишниот вкупен из-
нос постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/8 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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2873.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 
„СМИЉАНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Здружение за лов и траперство „Готен“ - Радо-

виш се дава на користење-концесија дивечот во лови-
штето бр. 2 „Смиљанци“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и  јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.  

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија. 

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу  Владата на 

Република Македонија и Здружение за лов и траперс-
тво „Готен“ - Радовиш 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 120.330,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/9 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2874.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6. 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 6 

„ПРНАЛИЈА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Здружение за лов и траперство „Готен“ - Радо-

виш се дава на користење-концесија дивечот во лови-
штето бр.6 „Прналија“.

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 јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија. 

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу  Владата на 

Република Македонија и Здружение за лов и траперс-
тво „Готен“ - Радовиш 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 11.655,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/10 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2875.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 7 

„ПОДАРЕШ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Здружение за лов и траперство „Готен“ - Радо-

виш се дава на користење - концесија дивечот во лови-
штето бр.7 „Подареш“.

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 јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија. 
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Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу  Владата на 

Република Македонија и Здружение за лов и траперс-
тво „Готен“ - Радовиш 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата  во износ 
од 13.230,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/11 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2876.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 

„ВРТЕШКА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на ко-

ристење - концесија дивечот во ловиштето бр.1 „Врте-
шка“.

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  јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и  Ловно здружение „Ловец“ – 
Штип“ 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 45.150,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/12 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2877.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

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

„КОНЕЧКО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Здружение на ловци “Потполошка“ с. Петровец  

– Петровец се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.2 „Конечко“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и  јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Здружение на ловци “Потполо-
шка“ с. Петровец  – Петровец 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 1.650.000,00 денари од десетгодишниот вкупен из-
нос постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/13 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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2878.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 

„КОЗЈАК“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на ко-

ристење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 „Коз-
јак“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу  Владата на 

Република Македонија и Ловно здружение „Ловец“ – 
Штип 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 22.890,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/14 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2879.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

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

БР.4 „ГАБЕР“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на ко-

ристење - концесија дивечот во ловиштето бр.4 „Га-
бер“.

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 јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Ловно здружение „Ловец“ – 
Штип  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. 
Надоместокот претставува една годишна рата во износ 
од 52.800,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/15 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2880.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.5 

„ЛИПОВ ДОЛ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на ко-

ристење-концесија дивечот во ловиштето бр.5 „Липов 
Дол“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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

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

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија. 
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Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу  Владата на 

Република Македонија и Ловно здружение „Ловец“ – 
Штип 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. 
Надоместокот претставува една годишна рата во износ 
од 16.800,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/16 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2881.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

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

Член 1
На Друштво за производство и трговија „Ук Мак“ 

ДООЕЛ увоз извоз Скопје се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр.6 „Лесковица“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу  Владата на 

Република Македонија и Друштво за производство и тр-
говија „Ук Мак“ ДООЕЛ увоз извоз Скопје ќе се уре-
дат со договорот за концесија.

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

Член 4
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија. 
Надоместокот претставува една годишна рата во износ 
од 38.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/17 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2882.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.7 

„ДРАГОЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на ко-

ристење-концесија дивечот во ловиштето бр.7 „Драгое-
во“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основ.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија. 

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу  Владата на 

Република Македонија и Ловно здружение „Ловец“ – 
Штип 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. 
Надоместокот претставува една годишна рата во износ 
од 21.472,50 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/18 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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2883.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

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

БР.8 „ЦРЕШКА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на ко-

ристење-концесија дивечот во ловиштето бр.8 „Цре-
шка“.

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 јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа. 

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 доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу  Владата на 

Република Македонија и Ловно здружение „Ловец“ – 
Штип 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. 
Надоместокот претставува една годишна рата во износ 
од 6.090,00 денари од десетгодишниот вкупен износ по-
стигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/19 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2884.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.9 

„КРИВИ ДОЛ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на ко-

ристење-концесија дивечот во ловиштето бр.9 „Криви 
Дол“.

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 јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа.

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

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

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Ловното здружение „Ловец“ – 
Штип 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. 
Надоместокот претставува една годишна рата во износ 
од 29.400,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/20 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2885.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

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

БР.10 „БАЛВАН“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на ко-

ристење-концесија дивечот во ловиштето бр.10 „Бал-
ван“.

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 јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа.

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

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

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Ловното здружение „Ловец“ – 
Штип 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. 
Надоместокот претставува една годишна рата во износ 
од 103.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/21 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2886.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

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

„ОБЛАКОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно-риболовно здружение „Пелагонија-Пели-

стер“ - Битола се дава на користење-концесија дивечот 
во ловиштето бр.2 „Облаково“.

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  јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа.

Член 2
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 

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

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Ловно -риболовно здружение  
„Пелистер-Пелагонија“ - Битола 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. 
Надоместокот претставува една годишна рата во износ 
од 108.465,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/22 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2887.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.3 

„ДРЕВЕНИК“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Здружение на ловци „Сокол“ - Битола се дава на 

користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 „Дре-
веник“.

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 јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа.

Член 2
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 

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

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Здружение на ловци „Сокол“ - 
Битола 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. 
Надоместокот претставува една годишна рата во износ 
од 39.900,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/23 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2888.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО 
БР.8 „БАЧ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно-риболовно здружение  „Пелагонија-Пели-

стер“ - Битола се дава на користење-концесија дивечот 
во ловиштето бр.8 „Бач“.

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 јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа.

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

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

чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Ловно-риболовно здружение  
„Пелистер-Пелагонија“ - Битола 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. 
Надоместокот претставува една годишна рата во износ 
од 33.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/24 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2889.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

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

„ОПТИЧАРИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно-риболовно здружение  “Пелагонија-Пели-

стер“ - Битола се дава на користење-концесија дивечот 
во ловиштето бр.10 „Оптичари“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Ловно-риболовно здружение  
„Пелистер-Пелагонија“ - Битола и Владата 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 23.100,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/25 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2890.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

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

„ПОРОДИН“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно-риболовно здружение  “Пелагонија-Пели-

стер “ - Битола се дава на користење-концесија дивечот 
во ловиштето бр.11 „Породин“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Ловно-риболовно здружение  
„Пелистер-Пелагонија“ - Битола ќе се уредат со догово-
рот 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 20.900,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/26 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2891.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  27.6.2014 година, донесе

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

БР.12 „ДРАГОР“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно-риболовно здружение  “Пелагонија-Пели-

стер“ - Битола се дава на користење-концесија дивечот 
во ловиштето бр.12 „Драгор“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа. 

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Ловно-риболовно здружение  
„Пелистер-Пелагонија“ - Битола 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 6.300,00 денари од десетгодишниот вкупен износ по-
стигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/27 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2892.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.13 

„ЦРНО БУКИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Здружение на ловци  „Сокол“ - Битола се дава 

на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.13 
„Црно Буки“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Здружение на ловци  „Сокол“ - 
Битола 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 26.775,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/28 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2893.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО 
БР.16 „ТРН“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловно-риболовно здружение  „Пелагонија - Пе-

листер“ - Битола се дава на користење-концесија диве-
чот во ловиштето бр.16 „Трн“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Ловно-риболовно здружение  
“Пелистер-Пелагонија“ - Битола 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 27.855,50 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/29 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2894.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

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

БР.2 „ВЛАИНА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Друштво за производство, трговија и услуги 

„Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 „Влаи-
на“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и  јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

Член 2
Концесијата за крупен дивеч 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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Друштво за производство, трго-
вија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делче-
во 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 200.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/30 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2895.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

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

БР.3 „ГОЛАК“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Друштво за производство, трговија и услуги 

„Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 „Го-
лак“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и  јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија. 

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу  Владата на 

Република Македонија и Друштво за производство, тр-
говија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Дел-
чево 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 920.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/31 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2896.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

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

БР.4 „БИГЛА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Друштво за производство, трговија и услуги 

„Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр.4 „Биг-
ла“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и  јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа. 

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштво за 

производство, трговија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ 
увоз извоз - Делчево и Владата на Република Македони-
ја 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 307.500,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/32 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2897.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

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

Член 1
На Друштво за производство, трговија и услуги 

„Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр.5 „Вра-
тиславци“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

Член 2
Концесијата за крупен 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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Друштво за производство, трго-
вија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делче-
во 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 300.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/33 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2898.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 27.6.2014 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.6 

„КИСЕЛИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Друштво за производство, трговија и услуги 

„Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр.6 „Кисе-
лица“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа. 

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија. 

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Друштво за производство, трго-
вија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делче-
во 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 275.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

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. 42-4354/34 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2899.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.7 
„ТРАБОТИВИШТЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Ловечко здружение „Острец“ -  Делчево се дава 

на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.7 
„Тработивиште“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија. 

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Ловечко здружение „Острец“ -  
Делчево 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 55.800,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.

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. 42-4354/36 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2900.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, и 187/13), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
27.6.2014 година, донесе

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

БР.1 „ПОЛАКИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1
На Друштво за производство, трговија и услуги 

„Адис -Лов“ ДОО Кочани се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр.1 „Полаки“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го вр-
ши согласно Законот за ловството, Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно 
стопанска основа.

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 доделување на 
дивечот на користење по пат концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу  Владата на 

Република Македонија и Друштво за производство, тр-
говија и услуги „Адис -Лов“ ДОО Кочани 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. 
Надоместокот преставува една годишна рата во износ 
3.095.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.
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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. 42-4354/37 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2901.
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 6/12) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИ-
ВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.4 „ТРЕБОВЉЕ“

Член 1
Се поништува постапката за доделување на користење-

концесија на дивечот во ловиштето бр.4 „Требовље“ од  Јав-
ниот повик  за давање на дивечот во ловиштата на користење 
по пат на концесија во ловните реони Македонски Брод, Бе-
рово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш, Штип, 
Битола, Делчево и Кочани објавен во („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 185/13.

Постапката за доделување на користење-концесија 
на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се пони-
штува поради тоа што нема ниту една пристигната по-
нуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

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

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

Бр. 42-4354/38 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2902.
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија” бр.6/12) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИ-
ВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 „СТРОВИЈА“

Член 1
Се поништува постапката за доделување на користе-

ње-концесија на дивечот во ловиштето бр.1 „Стровија“ 
од  Јавниот повик  за давање на дивечот во ловиштата 
на користење по пат на концесија во ловните реони Ма-
кедонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети 
Николе, Радовиш, Штип, Битола, Делчево и Кочани об-
јавен во („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 185/13). 

Постапката за доделување на користење-концесија 
на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се пони-
штува поради тоа што нема ниту една пристигната по-
нуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

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

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

Бр. 42-4354/39 Претседател на Владата
27 јуни 2014 година на Република Македонија,

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

2903.
По извршеното срамнување на изворниот текст 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и 
за давање на трајно користење на движна ствар                                                
на ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр.72/2014 направе-
на е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ 
НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР 

НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП

Во членот 1 наместо регистарска ознака „SK-337-
JC“ треба да стои „SK-349-JD“.

 42-1931/2 од Владата на Република
30 јуни 2014 година Македонија

Скопје

www.slvesnik.com.mk                           contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
 Телефон:  +389-2-55 12 400.  
 Телефакс: +389-2-55 12 401.  
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје. 
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