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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2371. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 6.10.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ НА ЛОВИШТА НА ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Ha територијата на Република Македонија се во-

становуваат вкупно 250 ловишта од кои, 105 се за кру-
пен дивеч, a 145 за ситен дивеч. 

2. За крупен дивеч се востановуваат следните лови-
шта: 

 
2.1 Пелагониско ловностопанско подрачје 
 
2.1.1 Реон Прилеп (ловиште бр. 1 „Стровја", лови-

ште бр. 2 „Крстец", ловиште бр. 3 „Беловодица", лови-
ште бр.4 „Витолиште"); 

2.1.2 Реон Битола (ловиште бр. 1 „Баба", ловиште 
бр. 2 „Облаково", ловиште бр. 3 „Древеник", ловиште 
бр. 4 „Ниџе"); 

2.1.3 Реон Демир Хисар (ловиште бр.1 „Базерник", 
ловиште бр.2 „Лесково", ловиште бр. 3 „Журче"); 

2.1.4 Реон Крушево (ловиште бр. 1 „Острилци", ло-
виште бр.2 „Дивјаци"). 

 
2.2 Охридско-Преспанско ловностопанско по-

драчје 
2.2.1 Реон Ресен (ловиште бр. 1 „Исток", ловиште 

бр. 2 „Плака", ловиште бр. 3 „Курбиново", ловиште бр. 
4 „Брајчино"); 
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2.2.2 Реон Охрид (ловиште бр. 1 „Караорман", ло-

виште бр. 2 „Дебарца", ловиште бр. 3 „Брежани", лови-
ште бр.4 „Завој"); 

2.2.3 Реон Струга (ловиште бр. 1 „Белица", ловиште 
бр. 2 „Дримкол", ловиште бр. 3 „Р'жаново"); 

2.2.4 Реон Дебар (ловиште бр. 1 „Стогово", ловиште 
бр. 2 „Дешат", ловиште бр. 3 „Бомово"). 

 
2.3 Кичевско-Бродско ловностопанско подрачје 
 
2.3.1 Реон Кичево (ловиште бр. 1 „Тајмиште", лови-

ште бр. 2 „Добра Вода", ловиште бр. 3 „Турла", лови-
ште бр. 4 „Прострање", ловиште бр. 5 „Душегубица", 
ловиште бр. 6 „Кнежино"); 

2.3.2 Реон Македонски Брод (ловиште бр. 1 „Греш-
ница", ловиште бр. 2 „Сушица", ловиште бр. 3 „Ботуше", 
ловиште бр. 4 „Требовље", ловиште бр. 5 „Тажево", ло-
виште бр. 6 „Даутица", ловиште бр. 7 „Сланско"). 

 
2.4 Полошко ловностопанско подрачје 
 
2.4.1 Реон Гостивар (ловиште бр. 1 „Железна Река", 

ловиште бр. 2 „Симница"); 
2.4.2 Реон Тетово (ловиште бр. 1 „Лешница", лови-

ште бр. 2 „Седларево"). 
 
2.5 Скопско-Кумановско ловностопанско по-

драчје 
 
2.5.1 Реон Скопје (ловиште бр. 1 „Кадина Река", лови-

ште бр. 2 „Елово", ловиште бр. 3 „Кључка Река", ловиште 
бр. 4 „Бродец", ловиште „Јасен", ловиште "Јасен I"); 
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2.5.2 Реон Куманово (ловиште бр. 1 „Стрима", ло-
виште бр. 2 „Думановце", ловиште бр. 3 „Козјак"). 

 
2.6 Средно-Вардарско ловностопанско подрачје 
 
2.6.1 Реон Велес (ловиште бр. 1 „Степанци", лови-

ште бр. 2 „Нежиловски Стени", ловиште бр. 3 „Соколи-
ца", ловиште бр. 4 „Бежица", ловиште бр. 5 „Крушје"); 

2.6.2 Реон Свети Николе (ловиште бр. 1 „Стањев-
ци"). 

 
2.7 Криворечко ловностопанско подрачје 
 
2.7.1 Реон Кратово (ловиште бр. 1 „Мушково"); 
2.7.2 Реон Крива Паланка (ловиште бр. 1 „Борово", 

ловиште бр. 2 „Герман", ловиште бр. 3 „Луке", лови-
ште бр. 4 „Руен"). 

 
2.8 Брегалничко ловностопанско подрачје 
 
2.8.1 Реон Кочани (ловиште бр. 1 „Полаки", лови-

ште бр. 2 „Главовица", ловиште бр.3 „Зрновска Река"); 
2.8.2 Реон Пробиштип (ловиште бр. 1 „Шталкови-

ца"); 
2.8.3 Реон Штип (ловиште бр. 1 „Вртешка", лови-

ште бр. 2 „Конечко"); 
2.8.4 Реон Виница (ловиште бр. 1 „Градешка Река", 

ловиште бр. 2 „Осојница"). 
 
2.9. Влаинско - Малешевско ловностопанско по-

драчје 
 
2.9.1 Реон Делчево (ловиште бр. 1 „Каменица", ло-

виште бр. 2 „Влаина“, ловиште бр. 3 „Голак", ловиште 
бр. 4 „Бигла"); 

2.9.2 Реон Берово (ловиште бр. 1 „Сарајево", лови-
ште бр. 2 „Ратевска Река", ловиште бр. 3 „Палазлија", 
ловиште бр. 4 „Џами Тепе"). 

 
2.10 Струмичко ловностопанско подрачје 
 
2.10.1 Реон Радовиш (ловиште бр. 1 „Плачковица", 

ловиште бр. 2 „Смиланци", ловиште бр. 3 „Липовиќ"); 
2.10.2 Реон Струмица (ловиште бр. 1 „Водоча",, ло-

виште бр. 2 „Варварица", ловиште бр. 3 „Нивичино", 
ловиште бр. 3а „Огражден I", ловиште бр. 4 „Ограж-
ден", ловиште бр. 5 „Беласица I", ловиште бр. 6 „Бела-
сица II"). 

 
2.11 Долно-Вардарско ловностопанско подрачје 
 
2.11.1 Реон Кавадарци (ловиште бр. 1 „Шешко-

во", ловиште бр. 2 „Куманичево", ловиште бр. 3 „Лу-
кар", ловиште бр. 4 „Мрежичко", ловиште бр. 5 
„Рожден"); 

2.11.2 Реон Гевгелија (ловиште бр. 1 „Милисин", 
ловиште бр. 2 „Висока Чука", ловиште бр. 3 „Стара Ре-
ка" ловиште бр. 4 „Црничани", ловиште бр. 5 „Караба-
лија", ловиште бр. 6 „Кованци"); 

2.11.3 Реон Неготино (ловиште бр. 1 „Липа", лови-
ште бр. 2 „Копришница"); 

2.11.4 Реон Валандово (ловиште бр. 1 „Градец", ло-
виште бр. 2 „Башибоз"). 

 
3. За ситен дивеч се востановуваат следните лови-

шта: 
 
3.1 Пелагониско ловностопанско подрачје 
 
3.1.1 Реон Прилеп (ловиште бр. 5 „Мелница", лови-

ште бр. 6 „Крушевица", ловиште бр. 7 „Вепрчани", ло-
виште бр. 8 „Дуње", ловиште бр. 9 „Прилепец", лови-
ште бр. 10 „Подмол", ловиште бр. 11 „Ерековци", лови-
ште бр. 12 „Тополчани", ловиште бр. 13 „Галичани", 
ловиште бр. 14 „Средорек", ловиште бр. 15 „Рилево", 
ловиште бр. 16 „Долнени", ловиште бр. 17 „Славеј", 
ловиште бр. 18 „Дабница", ловиште бр. 19 „Тројаци"); 

3.1.2 Реон Битола (ловиште бр. 5 „Старавина", ло-
виште бр. 6 „Ивени", ловиште бр. 7 „Добровени", лови-
ште бр. 8 „Бач", ловште бр. 9 „Врањевци", ловиште бр. 
10 „Оптичари", ловиште бр. 11 „Породин", ловиште бр. 
12 „Драгор", ловиште бр. 13 „Црно Буки", ловиште бр. 
14 „Лознани", ловиште бр. 15 „Добрушево", ловиште 
бр. 16 „Трн", ловиште бр. 17 „Мегленци"); 

3.1.3 Реон Демир Хисар (ловиште бр. 4 „Прибил-
ци"); 

3.1.4 Реон Крушево (ловиште бр. 3 „Алданци"). 
 
3.2 Охридско-Преспанско ловностопанско по-

драчје 
 
3.2.1 Реон Ресен (ловиште бр. 5 „Езерани", ловиште 

бр. 6 „Царев Двор"); 
3.2.2 Реон Охрид (ловиште бр. 5 „Косел", ловиште 

бр. 6 „Мешеишта", ловиште бр. 7 „Белчишта"); 
3.2.3 Реон Струга (ловиште бр. 4 „Велешта", лови-

ште бр. 5 „Драслајца"); 
3.2.4 Реон Дебар (ловиште бр. 4 „Баништа"). 
 
3.3 Кичевско-Бродско ловностопанско подрачје 
 
3.3.1 Реон Кичево (ловиште бр. 7 „Букојчани", ло-

виште бр. 8 „Стрелци", ловиште бр. 9 „Цер"); 
3.3.2 Реон Македонски Брод (ловиште бр. 8 „Вир", 

ловиште бр. 9 „Рамне"). 
 
3.4 Полошко ловностопанско подрачје 
 
3.4.1 Реон Гостивар (ловиште бр. 5 „Врапчиште", 

ловиште бр. 6 „Балин Дол"); 
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3.4.2 Реон Тетово (ловиште бр. 6 „Милетино", лови-
ште бр. 7 „Жеровјане", ловиште бр. 8 „Групчин", лови-
ште бр. 9 „Требош", ловиште бр. 10 „Јанчиште", лови-
ште бр. 11 „Орашје"). 

 
3.5 Скопско-Кумановско ловностопанско по-

драчје 
 
3.5.1 Реон Скопје (ловиште бр. 5 „Мирковци", лови-

ште бр. 6 „Црешево", ловиште бр. 7 „Бунарџик", лови-
ште бр. 8 „Миладиновци", ловиште бр. 9 „Градманци", 
ловиште бр. 10 „Фазанерија", ловиште бр. 11 „Трубаре-
во", ловиште бр. 12 „Зелениково", ловиште бр. 13 „Ба-
тинци", ловиште бр. 14 „Говрлево", ловиште бр. 15 
„Рамниште", ловиште бр. 16 „Жеден", ловиште бр. 17 
„Кучково"); 

3.5.2 Реон Куманово (ловиште бр. 4 „Љубодраг", 
ловиште бр. 5 „Слупчане", ловиште бр. 6 „Карабича-
не", ловиште бр. 7 „Степанце", ловиште бр. 8 „Желуви-
но", ловиште бр. 9 „Облавце", ловиште бр. 10 „Мур-
гаш", ловиште бр. 11 „Старо Нагоричане", ловиште бр. 
12 „Зебрњак", ловиште бр. 13 „Орашац", ловиште бр. 
14 „Доброшане"). 

 
3.6 Средно - Вардарско ловностопанско подрачје 
 
3.6.1 Реон Велес (ловиште бр. 6 „Отовица", лови-

ште бр. 7 „Караслари", ловиште бр. 8 „Ногаевци", ло-
виште бр. 9 „Клепа", ловиште бр. 10 „Грнчиште", лови-
ште бр. 11 „Крнино", ловиште бр. 12 „Мартолци", ло-
виште бр. 13 „Бистрица", ловиште бр. 14 „Чашка", ло-
виште бр. 15 „Раштани"); 

3.6.2 Реон Свети Николе (ловиште бр. 2 „Сопот", 
ловиште бр. 3 „Орел", ловиште бр. 4 „Мечкуевци", ло-
виште бр. 5 „Ерџелија", ловиште бр. 6 „Богословец", 
ловиште бр. 7 „Кишино", ловиште бр.8 „Џумајлија"). 

 
3.7 Криворечко ловностопанско подрачје 
 
3.7.1 Реон Кратово (ловиште бр. 2 „Рудари", лови-

ште бр. 3 „Куклица", ловиште бр. 4 „Живалево"); 
3.7.2 Реон Крива Паланка (ловиште бр. 5 „Кисели-

ца", ловиште бр. 6 „Градец", ловиште бр. 7 „Петрали-
ца", ловиште бр. 8 „Отошница"). 

 
3. 8 Брегалничко ловностопанско подрачје 
 
3.8.1 Реон Кочани (ловиште бр. 4 „Соколарци", ло-

виште бр. 5 „Бања", ловиште бр. 6 „Подлог"); 
3.8.2 Реон Пробиштип (ловиште бр. 2 „Добрево", 

ловиште бр. 3 „Дренок", ловиште бр. 4 „Гарјанци"); 
3.8.3 Реон Штип (ловиште бр. 3 „Козјак", ловиште 

бр. 4 „Габер", ловиште бр. 5 „Липов Дол", ловиште бр. 
6 „Лесковица", ловиште бр. 7 „Драгоево", ловиште бр. 
8 „Црешка", ловиште бр. 9 „Криви Дол", ловиште бр. 
10 „Балван"); 

3.8.4 Реон Виница (ловиште бр. 3 „Драгобраште", 
ловиште бр. 4 „Виница"). 

 
3.9 Влаинско - Малешевско ловностопанско по-

драчје 
 
3.9.1 Реон Делчево (ловиште бр. 5 „Вратиславци", 

ловиште бр. 6 „Киселица", ловиште бр. 7 „Тработиви-
ште"); 

3.9.2 Реон Берово (ловиште бр. 5 „Мачево", лови-
ште бр. 6 „Чифлик"). 

 
3.10 Струмичко ловностопанско подрачје 
 
3.10.1 Реон Радовиш (ловиште бр. 4 „Габревци", ло-

виште бр. 5 „Ињево", ловиште бр. 6 „Прналија", лови-
ште бр. 7 „Подареш"); 

3.10.2 Реон Струмица (ловиште бр, 7 „Тркања", ло-
виште бр. 8 „Василево", ловиште бр. 9 „Босилово", ло-
виште бр. 10 „Ново Село"). 

 
3.11 Долно - Вардарско ловностопанско подрачје 
 
3.11.1 Реон Кавадарци (ловиште бр. 6 „Дреново", 

ловиште бр. 7 „Росоман", ловиште бр. 8 „Марена", ло-
виште бр. 9 „Ваташа", ловиште бр. 10 „Кошани", лови-
ште бр. 11 „Чемерско"); 

3.11.2 Реон Гевгелија (ловиште бр. 7 „Мрзенци", 
ловиште бр. 8 „Погана", ловиште бр. 9 „Стојаково"); 

3.11.3 Реон Неготино (ловиште бр. 3 „Корешница", 
ловиште бр. 4 „Бесвица", ловиште бр. 5 „Дисан", лови-
ште бр. 6 „Војшанци", ловиште бр. 7 „Тимјаник", лови-
ште бр. 8 „Пештерница"); 

 
3.11.4 Реон Валандово (ловиште бр. 3 „Честово", 

ловиште бр. 4 „Пирава"). 
 
4. Границите и површините на ловиштата од точки-

те 2 и 3 од ова одлука се одредени во документацијата 
за границите и површините на востановените ловишта 
на територијата на Република Македонија, која е даде-
на во прилог и е составен дел на ова одлука. 

5. Со денот на влегување во сила на оваа oдлука 
престанува да важи Oдлуката за востановување на ло-
вишта на територијата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97 
и 19/01). 

6. Оваа oдлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
 Бр.19-4123/1                     Заменик на претседателот 

6 октомври 2009 година          на Владата на Република 
      Скопје                           Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22.09.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за надворешни работи му престанува користе-
њето на движните ствари: книги на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на диплома-
тијата, меѓународното право и меѓународната политика, и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се даваат на трајно користење на Министерството за обра-

зование и наука без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за надворешни работи склучува договор со министерот за образование и наука, со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
   Бр. 19-4479/1                        Заменик на претседателот 

22 септември 2009 година                     на Владата на Република 
        Скопје                                             Македонија, 
                                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

2372. 
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2373. 
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6.10.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА ВООРУ-
ЖЕНИ СИЛИ НА СТРАНСКИ ДРЖАВИ НА ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА-
РАДИ УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 

„МАКЕДОНСКИ БЛЕСОК - 05" 
 
1. Се одобрува влегување и престојување на воору-

жени сили на странски држави на територијата на Ре-
публика Македонија, во својство на набљудувачи и тоа 
по двајца припадници на вооружените сили на Репуб-
лика Албанија, Република Грција, Република Бугарија, 
Република Турција, Романија, Република Србија, Црна 
Гора, Босна и Херцеговина, СР Германија, Република   
Австрија, Република Хрватска, Република Словенија и 
САД (од составот на КФОР), заради учество во веж-
бовна активност, „Македонски блесок - 05" (во ната-
мошниот текст: вежбовна активност), која ќе се одржи 
во периодот од 19 до 28 Октомври 2009 година, во ЦО 
„Пепелиште", АП „Криволак" и касарните „Илинден" 
во Скопје и „Јане Сандански" во Штип. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат сместувањето, ис-
храната и логистичката поддршка на учесниците во 
вежбовната активност ги обезбедува Министерството 
за одбрана на Република Македонија, а финансиските 
трошоци за транспортот до Република Македонија се 
на товар на земјите чии претставници ќе учествуваат 
на вежбовната активност. 

3. Подготовките и организацијата на вооружените 
сили учеснички во вежбовната активност, ќе ги извр-
шат вооружените сили на странските држави кои ќе 
учествуваат во вежбовната активност, како и Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија однос-
но Генералштабот на Армијата на Република Македо-
нија. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја". 

 
Бр.19-4725/1                      Заменик на претседателот 

6 октомври 2009 година          на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 

2374. 
Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија" број 
07/2008, 139/08 и 61/09) и член 36 став 3 од Законот за 
Влада на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08) а во врска со Ограничениот повик 
за прибирање на понуди за давање на концесија за вода 
за производство на електрична енергија од 20 мали хи-
дроелектрични централи (со единечна инсталирана 
моќност до 5 МW) по моделот Проектирање, Изградба, 
Оперирање и Трансфер (DВОТ- Desing, Build, Operate, 
Transfer) на сливовите на реките: Вардар, Струмица и 
Црн Дрим објавен во „Службен весник на Република 
Македонија" бр.155/08 на 16.12 2008г. Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
06.10.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР И ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ВО 
ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ 20 ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ  

ЦЕНТРАЛИ 
 

Член 1 
Владата на Република Македонија го избира за кон-

цесионер конзорциумот составен од: ЏСП АКТУЕЛ ДО-
ОЕЛ Скопје со седиште на ул. 624 бб Скопје - Гази Баба, 
со ЕМБС 4140885, управител Ѓоко Стерјоски, со ЕМБГ 
1903968450100 со адреса на живеење ул. „Серска“ бр.18 
Скопје - Кисела Вода и Хидроват ДОО Скопје со седи-
ште на ул.„Булевар АВНОЈ“ бр.102/3 Скопје - Аеро-
дром, со ЕМБС 6468390, управител Ванчо Георгиев, 
ЕМБГ 0309967450007 со адреса на живеење ул.„Булевар 
АВНОЈ“ бр. 102/3 Скопје - Аеродром и на истиот му се 
доделува концесија за вода за производство на електрич-
на енергија од мала хидроелектрична централа. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од член 3 на оваа Од-
лука за производство на електрична енергија. 

 
Член 3 

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 
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Член 4 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 20 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 5 

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

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 6 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и Конзорциумот со-
ставен од ЏСП Актуел ДООЕЛ Скопје и Хидроват 
ДОО Скопје од друга страна, да се склучи најкасно во 
рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 7 

Се овластува министерот за економија да го потпи-
ше Договорот за концесија со избраниот концесионер 
од член 1 на оваа одлука . 

 
Член 8 

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

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
    Бр. 4850/2                       Претседател на Владата 

6 септември 2009 година       на Република Македонија,  
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 
2375. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија" број 
07/2008, 139/08 и 61/09) и член 36 став 3 од Законот за 
Влада на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08) а во врска со Ограничениот повик 
за прибирање на понуди за давање на концесија за вода 
за производство на електрична енергија од 20 мали хи-
дроелектрични централи (со единечна инсталирана 
моќност до 5 МW) по моделот Проектирање, Изградба, 
Оперирање и Трансфер (DВОТ- Desing, Build, Operate, 
Transfer) на сливовите на реките: Вардар, Струмица и 
Црн Дрим објавен во „Службен весник на Република 
Македонија" бр.155/08 на 16.12 2008г. Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
06.10.2009 година, донесе 

      
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР И ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ВО 
ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ 20 ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ  

ЦЕНТРАЛИ 
 

Член 1 
Владата на Република Македонија го избира за кон-

цесионер конзорциумот составен од: ЏСП АКТУЕЛ 
ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. 624 бб Скопје - Гази 
Баба, со ЕМБС 4140885, управител Ѓоко Стерјоски, со 
ЕМБГ 1903968450100 со адреса на живеење ул. „Сер-
ска“ бр.18 Скопје - Кисела Вода и Хидроват ДОО 
Скопје со седиште на ул. „Булевар АВНОЈ“ бр.102/3 
Скопје - Аеродром, со ЕМБС 6468390, управител Ван-
чо Георгиев, ЕМБГ 0309967450007 со адреса на живее-
ње ул. „Булевар АВНОЈ“ бр. 102/3 Скопје - Аеродром и 
на истиот му се доделува концесија за вода за произ-
водство на електрична енергија од мала хидроеле-
ктрична централа. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од член 3 на оваа од-
лука за производство на електрична енергија. 
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Член 3 
Намената на концесијата е производство на еле-

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 20 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 5 

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

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на догсворот за концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 6 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и Конзорциумот со-
ставен од ЏСП Актуел ДООЕЛ Скопје и Хидроват 
ДОО Скопје од друга страна, да се склучи најкасно во 
рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 

 
Член7 

Се овластува министерот за економија да го потпи-
ше Договорот за концесија со избраниот концесионер 
од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

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

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
      Бр. 4850/3                     Претседател на Владата 

6 септември 2009 година       на Република Македонија,  
       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 
2376. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија" број 
07/2008, 139/08 и 61/09) и член 36 став 3 од Законот за 
Влада на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08) а во врска со Ограничениот повик 
за прибирање на понуди за давање на концесија за вода 
за производство на електрична енергија од 20 мали хи-
дроелектрични централи (со единечна инсталирана 
моќност до 5 МW) по моделот Проектирање, Изградба, 
Оперирање и Трансфер (DВОТ- Desing, Build, Operate, 
Transfer) на сливовите на реките: Вардар, Струмица и 
Црн Дрим објавен во „Службен весник на Република 
Македонија" бр.155/08 на 16.12 2008г. Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
06.10.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР И ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ВО 
ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ 20 ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ  

ЦЕНТРАЛИ 
 

Член 1 
Владата на Република Македонија го избира за конце-

сионер конзорциумот составен од: ЏСП АКТУЕЛ ДОО-
ЕЛ Скопје со седиште на ул. 624 бб Скопје - Гази баба: со 
ЕМБС 4140885, управител Ѓоко Стерјоски, со ЕМБГ 
1903968450100 со адреса на живеење ул. „Серска“ бр.18 
Скопје - Кисела Вода и Хидроват ДОО Скопје со седиште 
на ул. „Булевар АВНОЈ“ бр. 102/3 Скопје - Аеродром, со 
ЕМБС 6468390, управител Ванчо Георгиев, ЕМБГ 
0309967450007 со адреса на живеење ул. „Булевар АВ-
НОЈ“ бр. 102/3 Скопје - Аеродром и на истите им се доде-
лува концесија за вода за производство на електрична 
енергија од мала хидроелектрична централа. 

  
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода водотекот од член 3 на оваа одлука 
за производство на електрична енергија. 
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Член 3 
Намената на концесијата е производство на еле-

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

 
 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 

Член 4 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 20 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 5 

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

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 6 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и Конзорциумот со-
ставен од ЏСП Актуел ДООЕЛ Скопје и Хидроват 
ДОО Скопје од друга страна, да се склучи најкасно во 
рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 7 

Се овластува министерот за економија да го потпи-
ше Договорот за концесија со избраниот концесионер 
од член 1 на оваа одлука. 

Член 8 
Се овластува Министерот за економија да формира 

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

 
Член 9 

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

 
    Бр. 4850/4                       Претседател на Владата 

6 септември 2009 година       на Република Македонија,  
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 
2377. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија" број 
07/2008, 139/08 и 61/09) и член 36 став 3 од Законот за 
Влада на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08) а во врска со Ограничениот повик 
за прибирање на понуди за давање на концесија за вода 
за производство на електрична енергија од 20 мали хи-
дроелектрични централи (со единечна инсталирана 
моќност до 5 МW) по моделот Проектирање, Изградба, 
Оперирање и Трансфер (DВОТ- Desing, Build, Operate, 
Transfer) на сливовите на реките: Вардар, Струмица и 
Црн Дрим објавен во „Службен весник на Република 
Македонија" бр.155/08 на 16.12 2008г. Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
06.10.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР И ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ВО 
ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ 20 ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ  

ЦЕНТРАЛИ 
 

Член 1 
Владата на Република Македонија го избира за 

концесионер прворангираниот понудувач ФЕРОИН-
ВЕСТ ДОО експорт-импорт Велес, со седиште на ул. 
„Раштански пат“ бб Велес, со ЕМБС 5778093, управи-
тел Владе Гравчев, со ЕМБГ 2006969480021 со адреса 
на живеење ул. „Благој Ѓорев“ бр.933-16 Велес и на 
истиот му се доделува концесија за вода за произ-
водство на електрична енергија од мала хидроеле-
ктрична централа. 
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Член 2 
Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 

користење на вода од водотекот од член 3 на оваа од-
лука за производство на електрична енергија. 

 
Член 3 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 20 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.  

 
Член 5 

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

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 6 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и Конзорциумот со-
ставен од ЏСП Актуел ДООЕЛ Скопје и Хидроват 
ДОО Скопје од друга страна, да се склучи најкасно во 
рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 

Член 7 
Се овластува министерот за економија да го потпи-

ше Договорот за концесија со избраниот концесионер 
од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

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

 
Член 9 

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

 
    Бр. 4850/5                       Претседател на Владата 

6 септември 2009 година       на Република Македонија,  
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 
2378. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија" број 
07/2008, 139/08 и 61/09) и член 36 став 3 од Законот за 
Влада на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08) а во врска со Ограничениот повик 
за прибирање на понуди за давање на концесија за вода 
за производство на електрична енергија од 20 мали хи-
дроелектрични централи (со единечна инсталирана 
моќност до 5 МW) по моделот Проектирање, Изградба, 
Оперирање и Трансфер (DВОТ- Desing, Build, Operate, 
Transfer) на сливовите на реките: Вардар, Струмица и 
Црн Дрим објавен во „Службен весник на Република 
Македонија" бр.155/08 на 16.12 2008г. Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
06.10.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР И ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ВО 
ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ 20 ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ  

ЦЕНТРАЛИ 
 

Член 1 
Владата на Република Македонија го избира за кон-

цесионер прворангираниот понудувач ХИДРОИН-
ВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Огњан Прица“ 
бр.41А Скопје - Кисела Вода, со ЕМБС 6439675, упра-
вител Симе Огненовски, со ЕМБГ 1201978450082 со 
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адреса на живеење ул. 15 бр.1 Вучидол (Волково) - 
Ѓорче Петров и на истиот му се доделува концесија за 
вода за производство на електрична енергија од мала 
хидроелектрична централа. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од член 3 на оваа од-
лука за производство на електрична енергија. 

 
Член 3 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 20 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.  

 
Член 5 

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

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 6 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и Конзорциумот со-
ставен од ЏСП Актуел ДООЕЛ Скопје и Хидроват 
ДОО Скопје од друга страна, да се склучи најкасно во 
рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 

Член 7 
Се овластува министерот за економија да го потпи-

ше Договорот за концесија со избраниот концесионер 
од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

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

 
Член 9 

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

 
    Бр. 4850/6                       Претседател на Владата 

6 септември 2009 година       на Република Македонија,  
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 
2379. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија" број 
07/2008, 139/08 и 61/09) и член 36 став 3 од Законот за 
Влада на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08) а во врска со Ограничениот повик 
за прибирање на понуди за давање на концесија за вода 
за производство на електрична енергија од 20 мали хи-
дроелектрични централи (со единечна инсталирана 
моќност до 5 МW) по моделот Проектирање, Изградба, 
Оперирање и Трансфер (DВОТ- Desing, Build, Operate, 
Transfer) на сливовите на реките: Вардар, Струмица и 
Црн Дрим објавен во „Службен весник на Република 
Македонија" бр.155/08 на 16.12 2008 г. Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
06.10.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР И ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ВО 
ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ 20 ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ  

ЦЕНТРАЛИ 
 

Член 1 
Владата на Република Македонија го избира за конце-

сионер конзорциумот составен од: ФЛЕКСПОВЕР ДООЕЛ 
увоз - извоз Скопје, со седиште ул. „Никола Тесла“ бр.6/1-6 
Скопје - Карпош, со ЕМБС 6061400, управител Светлана 
Бошковска, со ЕМБГ 0311965455081 со адреса на живеење 
ул. „Никола Тесла“ бр.6-6 Скопје - Карпош и Ингмарк Са-
шо и други ДОО Скопје со седиште на ул.„Леринска“ 
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5р.48-А Скопје - Карпош, со ЕМБС 4123743, управител Са-
шо Генчев, ЕМБГ 0802944450083 со адреса на живеење 
ул.„Леринска“ бр.48-А Скопје - Карпош и Ристо Николов-
ски ЕМБГ 2504947430004, адреса на живеење ул.„АРМ“ 
бр.58 од Охрид  и  на истиот му се доделува концесија за 
вода за производство на електрична енергија од мала хи-
дроелектрична централа. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од член 3 на оваа од-
лука за производство на електрична енергија. 

 
Член 3 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 20 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 5 

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

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

Член 6 
Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-

лика Македонија од една страна и Конзорциумот со-
ставен од ЏСП Актуел ДООЕЛ Скопје и Хидроват 
ДОО Скопје од друга страна, да се склучи најкасно во 
рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 7 

Се овластува министерот за економија да го потпи-
ше Договорот за концесија со избраниот концесионер 
од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

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

 
Член 9 

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

 
    Бр. 4850/7                       Претседател на Владата 

6 септември 2009 година       на Република Македонија,  
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 
2380. 

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за земјо-
делско земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6.10.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕС-
ТОК ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА  

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши ослободување од плаќање 

надоместок за трајна пренамена на земјоделско земји-
ште на Министерство за животна средина и просторно 
планирање, за изградба на експлоатациони бунари за 
зголемување на капацитетот на извориштето на вода за 
обезбедување на дополнителни количини на вода за До-
јранско Езеро и новиот систем за наводнување „Паљур-
ци“, со вкупна површина од ООха 40 ари ООм2, и тоа 
во: катастарска општина Стојаково, м.в. „Говедарник“, 
заведено во И.Л. бр. 2002, на дел од К.П. бр. 3622/132 и 
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3622/133, катастарска култура нива, катастарска класа 3, 
со површина од ООха О8ари 00м2, катастарска општина 
Стајково, м.в. „Бозелот“, заведено во И.Л. бр. 2288, на 
дел од К.П. бр. 3638/184, 3638/185, 3638/186 и 3639/6, 
катастарска култура нива, катастарска класа 3, со 
површина од ООха 16ари ООм2, катастарска општина 
Ѓавато, м.в. „Адата“, заведено во И.Л. бр. 720, на К.П. 
бр. 2780/3, 2781/2 и 2781/3, катастарска култура нива, 
катастарска класа 1, катастарска општина Ѓавато, м.в. 
„Под врежо“, заведено во И.Л. бр. 720 на К.П. бр. 
2782/285, катастарска култура нива, катастарска класа 3, 
со површина од ООха 16ари ОО м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр.19-5091/1                       Претседател на Владата 

6 октомври 2009 година        на Република Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
2381. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ” 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Грекај и Нивиште 
- Општина Маврово и Ростуша. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Грекај и Нивиште, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
        Бр. 09-15897/1                                
9 октомври 2009 година                       Директор, 
             Скопје             Љупчо Георгиевски, с.р. 

2382. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности (“Службен весник на РМ” 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Дуф - Општина 
Маврово и Ростуша. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
“Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Дуф, востановен според Законот за премер и ката-
стар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-15898/1                               
9 октомври 2009 година                       Директор, 
               Скопје                        Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
2383. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ” 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Сенце - Општина 
Маврово и Ростуша. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Сенце, востановен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 
 
        Бр. 09-15899/1                               
9 октомври 2009 година                       Директор, 
             Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 
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2384. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности (“Службен весник на РМ” 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Нивичино - Оп-
штина Василево. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
“Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Нивичино, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
        Бр.09-15900/1                                
9 октомври 2009 година                        Директор, 
             Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р.   

__________ 
                                                                                                             
2385. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ” 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Кушкулија - Оп-
штина Василево. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
“Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Кушкулија, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
        Бр.09-15901/1                                  
9 октомври 2009 година                     Директор, 
             Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

2386. 
Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.10.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 24,375 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98       до 25,636 
   
б) Дизел гориво                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                   до 24,039 
   
в) Масло за горење                      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 23,538 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 21,220 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95             до 59,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98             до 61,00 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)           до 47,50 
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в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 36,00 
   
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС               до 25,689 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит 
пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит 
пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  
табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да вршат промет на секој дериват 
поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 
во една од групите на цени определени согласно 
оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цените на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                        до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                        до 0,080 

б) Дизел гориво                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,030 
 
в) Масло за горење                      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 0,040 
   
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                   до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 22,269 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98         до 22,279 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,485 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)               до 3,230 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                 до 0,100 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 
2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 
14.10.2009 година. 

 
        Бр. 02-2286/1                            
13 октомври 2009 година                   Претседател, 

      Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
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2387. 
Врз основа на член 19, алинеа 6 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр.63/06, 36/07 и 
106/08) и член 6 од Тарифниот систем за продажба на 
природен гас на тарифни потрошувачи („Службен вес-
ник на РМ” бр.94/05), Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржа-
на на  13  октомври  2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ВО ЧЕТВРТИОТ КВАРТАЛ  

ОД 2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Продажната цена на природниот гас во четвртиот 

квартал од 2009 година се определува да изнесува 
13,0933 ден/nm 3. 

Во продажната цена на природниот гас од ставот 1 
на овој член, содржани се трошоците сврзани со наба-
вката на природниот гас (набавната цена се состои од 
увозна цена на природниот гас со вклучени зависни 
трошоци) во износ од 12,9156 ден/nm 3 и цена за трго-
вија и снабдување на тарифните потрошувачи непо-
средно приклучени на системот за пренос на природен 
гас во износ од  0,1777 ден/nm 3. 

Во продажната цена од став 1 на овој член, не  е со-
држана цената  за  пренос и управување со системот за 
пренос на природниот гас во износ од 2,2170 ден/nm 3, 
која тарифниот потрошувач непосредно приклучен на 
системот за пренос е должен да ја плати за вршењето 
на овие услуги. 

Во продажната цена од став 1 на овој член и во це-
ната за преносот и управување со системот за пренос 
на природниот гас од став 3 на овој член не е содржан 
данокот на додадена вредност во вкупен износ од  
2,7558 ден/nm 3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 1, 3 и 4  на овој член, во четвртиот квартал од 2009 
година изнесува 18,0661 ден/nm 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа одлука е утврдена со примена на просечен прода-
жен курс на САД доларот од 42,7760 денари за еден 
САД долар. 

 
Член 3 

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

           
    Бр. 02-2289/1 

13 октомври 2009 година                    Претседател, 
        Скопје                               Димитар Петров, с.р. 

____________ 
 
ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА 

НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“  
2388. 

Врз основа на членовите 1, 4, 12, 16, 17 и 18 од Зако-
нот за државните награди („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 52/2006 и 54/2007), Одборот за до-
делување на државната награда „11 Октомври”, на сед-
ницата одржана на 23 септември 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА 
„11 ОКТОМВРИ” ВО 2009 ГОДИНА, ЗА НАЈВИСО-
КО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО ВО ОБЛА-
СТА НА НАУКАТА, УМЕТНОСТА, СТОПАНСТВО-
ТО И ВО ДРУГИТЕ ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. За животно дело во областа на науката и образо-

ванието, државната награда  се доделува на: 
- акад. Момир Поленаковиќ, интернист и нефролог 

од Скопје. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
   Бр. 07-4349/2               Претседател на Одборот  

13 октомври 2009 година   за доделување на Државната 
      Скопје                       награда „11 Октомври” 
                                           акад. Благој Попов, с.р. 
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