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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
529. 

Врз основа на  членот 14 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ 
 
1. За член на Комисијата на  Агенцијата за пошти се именува 
- Николче Јанкуловски, магистер по економски науки од Битола, со мандат од пет години. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07-974/1                                                                                                                            Претседател 

21 февруари 2011 година                                                                                                   на Собранието на Република 
       Скопје                                                                                                                              Македонија,  
                                                                                                                                            Трајко Вељаноски, с.р. 
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530. 
Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот 

за  државните награди („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/2006 и 54/2007), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 21 фе-
вруари 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ“ 

 
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Одборот за доделување на државната награ-
да „23 Октомври“, и тоа: 

 
а) претседателот 
академик Ташко Георгиевски, 
 
б) членовите: 
1. д-р Марко Китевски, 
2. Петар Темелковски, 
3. Милош Коџоман II, 
4. проф. д-р Даринка Пачемска-Петреска, 
5. проф. д-р Панде Лазаревски, 
6. проф. д-р Михајло Миновски, 
7. проф. д-р Маријан Димитриевски,  
8. проф. д-р Димитар Пандев, 
9. м-р Агрон Буџаку,  
10. Бехиџудин Шехаби,  
11. м-р Шефкет Зеколи и 
12. д-р Бранислав Саркањац. 
  
II. За претседател и членови на Одборот за доделува-

ње на државната награда „23 Октомври“ се именуваат: 
 
а) за претседател 
академик Владо Камбовски, од МАНУ Скопје, 
 
б) за  членови: 
1. проф. д-р Звонимир Јанкуловски, од Универзите-

тот Американ колеџ, 
2. проф. д-р Јован Донев, од Институтот за општес-

твени и хуманистички истражувања – Евро Балкан, 
3. Васе Манчев, писател, 
4. проф. д-р Живко Попов, од Универзитетската 

клиника за урологија, 
5. проф. д-р Авзи Мустафа, од Филолошкиот фа-

култет „Блаже Конески“, 
6. Иван Чаповски, писател, 
7. проф. д-р Александар Стојановски, од Институ-

тот за национална историја, 
8. Фимчо Муратовски, диригент, 
9. Александар Станковски, ликовен уметник, 
10. проф. д-р Даринка Пачемска-Петреска, од Фи-

лозовскиот факултет, 
11.Скендер Хасани, историчар  и 
12.Назми Беќири, новинар. 
 
III. 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. 07-975/1                            Претседател 

21 февруари 2011 година   на Собранието на Република 
      Скопје                                   Македонија,  
                                           Трајко Вељаноски, с.р. 

531. 
Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-

публика Македонија и  членовите 118 став 5 и 119 став 
1 од Деловникот на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
91/2008 и 119/10), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 февруари 2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во Одлуката за  избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија, („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 96/2008, 
97/2008, 106/2008, 139/2008, 147/2008, 165/2008, 6/2009, 
76/2009, 16/10 и 114/10) во точката I потточка 10 Коми-
сија за финансирање и буџет под г) за заменици членови 
во точката 9 зборовите: „Фазли Велиу“ се заменуваат со 
зборовите: „Аднан Јашари“. 

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. 07-976/1                            Претседател 

21 февруари 2011 година   на Собранието на Република 
      Скопје                                  Македонија,  
                                           Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

532. 
Врз основа на член 185-а, став 8 од Законот за жи-

вотна средина  („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и 
124/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕТОДОЛО-
ГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОС-
ТВАРЕНИ КАКО ПРИХОД ОД НАДОМЕСТОКОТ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ  

ГОРИВА 
 

Член 1 
Во Уредбата за методологија за распределба на 

средствата остварени како приход од надоместокот за 
производство на енергија од фосилни горива („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.12/08), во 
членот 2 зборовите: „Министерство за финансии“ се 
заменуваат со зборовите: „Министерство за животна 
средина и просторно планирање“. 

 
Член 2 

Во членот 6, зборовите: „во висина од 15%“, се за-
менуваат со зборовите: „во висина од 25%“, а зборови-
те „во висина од 85%“ се заменуваат со зборовите: „во 
висина од 75%“. 
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Член 3 
Во членот 7 зборовите: „Општина=0.85“ се замену-

ваат со зборовите: „Општина=0.75“. 
 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр.51-435/1                     Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година        на Владата на Република   
    Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
533. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението на граѓани ловечко друштво ЦЕРН 
КАМЕН 2010 с. Вевчани - Вевчани се дава на користе-
ње-концесија дивечот во ловиштето бр. 2 „Дримкол“. 

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

 
Член 2 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на граѓани ловечко друштво ЦЕРН КАМЕН 2010 с. 
Вевчани - Вевчани и Владата на Република Македонија 
ќе се уредат со договорот за концесија. 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

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

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

 
     Бр.51-805/4                   Заменик на претседателoт 

15 февруари 2011 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
534. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На Здружението на ловци ЕЛЕН Кичево се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр.6 „Кне-
жино“. 

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

 
Член 2 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци ЕЛЕН Кичево и Владата на Република Маке-
донија ќе се уредат со договорот за концесија. 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

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

 
   Бр. 51-805/12                  Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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535. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
На Здружението на ловци ЕЛЕН Кичево се дава на 

користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 8 
„Стрелци“. 

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

 
Член 2 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци ЕЛЕН Кичево и Владата на Република Маке-
донија ќе се уредат со договорот за концесија. 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

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

 
   Бр. 51-805/13                  Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
536. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На  Здружението на ловци ЕЛЕН Кичево се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр.9 „Цер“. 

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

 
Член 2 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци ЕЛЕН Кичево и Владата на Република Маке-
донија ќе се уредат со договорот за концесија. 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

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

 
   Бр. 51-805/14                  Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
537. 

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 2 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛО-
ВИШТАТА БР. 1 „БЕЛИЦА”, БР. 5 „ДРАСЛАЈЦА”, БР. 
1 „МУШКОВО”, БР. 2 „РУДАРИ“, БР. 3 „КУКЛИЦА“, 
БР. 4 „ЖИВАЛЕВО“, БР. 2 „ПЛАКА“, БР. 3 „КУРБИ-
НОВО“, БР. 1 „ТАЈМИШТЕ“, БР. 5 „ДУШЕГУБИЦА“  

И БР. 7 „БУКОЈЧАНИ“ 
 

Член 1 
Се прекинува постапката за доделување на користе-

ње-концесија на дивечот во ловиштата бр. 1 „Белица”, 
бр.5 „Драслајца”, бр.1 „Мушково”,  бр.2 „Рудари“, бр.3 
Куклица“, бр.4 „Живалево“, бр.2 „Плака“, бр.3 „Курби-
ново“, бр.1 „Тајмиште“, бр.5 „Душегубица“ и бр.7 „Бу-
којчани“ од јавниот конкурс број 3 за давање на кори-
стење на дивечот со концесија во ловиштата во реони-
те Струга, Ресен, Кратово, Кичево и Виница објавен во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр.133/10, 
како и во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ на ден 
6.10.2010 година. 
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Постапката за доделување на користење-концесија 
на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се пре-
кинува поради тоа што содржината на понудите не од-
говара на барањата содржани во јавниот повик. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 51-805/15                  Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
538. 

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЛОВИШТЕТО БР. 6 „ЦАРЕВ ДВОР“ 
 

Член 1 
Се прекинува постапката за доделување на користе-

ње-концесија на дивечот во ловиштето бр.6 „Царев 
Двор“ од јавниот конкурс број 3 за давање на користе-
ње на дивечот со концесија во ловиштата во реоните 
Струга, Ресен, Кратово, Кичево и Виница објавен во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
133/10, како и во дневните весници „Дневник“ и 
„Лајм“ на ден 6.10.2010 година. 

Постапката за доделување на користење-концесија 
на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се пре-
кинува поради тоа што не се доставени доволен број на 
понуди согласно со јавниот повик. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 51-805/16                  Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
539. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

На  Јавно Претпријатије за стопанисување со шуми 
„Македонски Шуми“ - Скопје се дава на користење-
концесија дивечот во ловиштето бр.1 „Милисин“. 

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

Член 2 
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Јавно Прет-
пријатије за стопанисување со шуми „Македонски Шу-
ми“ - Скопје и Владата на Република Македонија ќе се 
уредат со договорот за концесија. 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

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

 
   Бр. 51-837/1                    Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
540. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 
„ШЕШКОВО” НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Друштвото за услуги и трговија, ДОО „Сафари 
Македонија“ - Скопје се дава на користење-концесија 
дивечот во ловиштето бр.1 „Шешково”. 

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

 
Член 2 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 
услуги и трговија, ДОО „Сафари Македонија“ - Скопје 
и Владата на Република Македонија ќе се уредат со до-
говорот за концесија. 
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Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

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

 
   Бр. 51-837/2                    Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
541. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 
„КАДИНА РЕКА” НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Јавното Претпријатије за стопанисување со шу-
ми „Македонски Шуми“ - Скопје се дава на користење-
концесија дивечот во ловиштето бр.1 „“Кадина Река”. 

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 други видови на јавно приватно партнерство, како и 
посебната ловно стопанска основа и програмата за раз-
војни можности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Јавното Прет-
пријатије за стопанисување со шуми „Македонски Шу-
ми“ - Скопје и Владата на Република Македонија ќе се 
уредат со договорот за концесија. 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

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

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

 
   Бр. 51-837/3                    Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
542. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.2 
„РАТЕВСКА РЕКА” НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Друштвото за производство трговија и услуги 
„Еуро Пак“ Увоз Извоз ДОО Бориово се дава на кори-
стење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 “Ратевска 
Река”. 

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

 
Член 2 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 
производство трговија и услуги „Еуро Пак“ Увоз Извоз 
ДОО Бориово и Владата на Република Македонија ќе 
се уредат со договорот за концесија. 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

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

 
   Бр. 51-837/4                    Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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543. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.3 
„ЧЕСТОВО” НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На  Јавното Претпријатије за стопанисување со шу-

ми „Македонски Шуми“ - Скопје се дава на користење-
концесија дивечот во ловиштето бр.3 „Честово”. 

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 други видови на јавно приватно партнерство, како и 
посебната ловно стопанска основа и програмата за раз-
војни можности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Јавно Прет-
пријатије за стопанисување со шуми „Македонски Шу-
ми“ - Скопје и Владата на Република Македонија ќе се 
уредат со договорот за концесија. 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

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

 
   Бр. 51-837/5                    Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
544. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.3 
„ЛУКАР” НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Здружението на граѓани Ловечко друштво „Ти-
квеш Кавадарци“ Кавадарци се дава на користење-кон-
цесија дивечот во ловиштето бр.3 „Лукар“. 

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

 
Член 2 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Ка-
вадарци и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

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

 
   Бр. 51-837/6                    Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
545. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.5 
„РОЖДЕН” НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На  Јавното Претпријатије за стопанисување со шу-

ми „Македонски Шуми“ - Скопје се дава на користење-
концесија дивечот во ловиштето бр.5 „Рожден”. 

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

 
Член 2 

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Јавното Прет-
пријатије за стопанисување со шуми „Македонски Шу-
ми“ - Скопје и Владата на Република Македонија ќе се 
уредат со договорот за концесија. 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

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

 
   Бр. 51-837/7                    Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
546. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.6 
„ДРЕНОВО” НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На  Здружението на граѓани Ловечко друштво „Ти-

квеш Кавадарци“ Кавадарци се дава на користење-кон-
цесија дивечот во ловиштето бр.6 “Дреново”. 

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

 
Член 2 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Ка-
вадарци и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

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

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

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

 
   Бр. 51-837/8                    Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
547. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.7 
„РОСОМАН” НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Здружението на граѓани Ловечко друштво „Ти-
квеш Кавадарци“ Кавадарци се дава на користење-кон-
цесија дивечот во ловиштето бр.7 „Росоман”. 

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

 
Член 2 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Ка-
вадарци и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

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

 
   Бр. 51-837/9                    Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
548. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.8 
„МАРЕНА” НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На  Здружението на граѓани Ловечко друштво „Ти-

квеш Кавадарци“ Кавадарци се дава на користење-кон-
цесија дивечот во ловиштето бр.8 „Марена”. 

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

 
Член 2 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Ка-
вадарци и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

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

 
   Бр. 51-837/10                  Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

549. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.11 
„ЧЕМЕРСКО” НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Здружението на граѓани Ловечко друштво „Ти-
квеш Кавадарци“ Кавадарци се дава на користење-кон-
цесија дивечот во ловиштето бр.11 „Чемерско”. 

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

 
Член 2 

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

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

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Ка-
вадарци и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

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

 
   Бр. 51-837/11                  Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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550. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 1 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
15.2.2011 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ВО ЛОВИШТЕТО БР. 6 “ЧИФЛИК“ 
 

Член 1 
Се прекинува постапката за доделување на користе-

ње-концесија на дивечот во ловиштето бр.6 „Чифлик“ 
од јавниот конкурс број 2 за давање на користење на 
дивечот со концесија во ловиштата во реоните Гевге-
лија, Валандово, Берово, Куманово, Скопје, Свети Ни-
коле и Кавадарци објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 105/10, како и во дневните 
весници „Дневник“ и „Лајм“ на ден 05.08.2010 година. 

Постапката за доделување на користење-концесија 
на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се пре-
кинува поради тоа што не се доставени доволен број на 
понуди согласно со јавниот повик. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 51-837/12                  Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
551. 

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 2 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ  ВО 
ЛОВИШТАТА БР. 4 „САРАЕВО”, БР.5 „МАЧЕВО” 

И БР.2 „ДУМАНОВЦЕ” 
 

Член 1 
Се прекинува постапката за доделување на користе-

ње-концесија на дивечот во ловиштата бр. 4 „Сараево”, 
бр. 5 „Мачево”и бр.2 „Думановце” од јавниот конкурс 
број 2 за давање на користење на дивечот со концесија 
во ловиштата во реоните Гевгелија, Валандово, Берово, 
Куманово, Скопје, Свети Николе и Кавадарци објавен 
во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
105/2010, како и во дневните весници „Дневник“ и 
„Лајм“ на ден 5.8.2010 година. 

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

 
Член 2 

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

 
   Бр. 51-837/13                  Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

552. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛО-
ВИШТАТА БР.2 „КУМАНИЧЕВО“,БР.4 „МРЕЖИЧ-
КО“, БР. 9 „ВАТАША“, БР. 10 „КОШАНИ“, БР. 1 
„СТАЊЕВЦИ“, БР. 2 „СОПОТ“, БР. 3 „ОРЕЛ“, БР. 4 
„МЕЧКУЕВЦИ“, БР. 5 „ЕРЏЕЛИЈА“, БР. 6 „БОГОС-
ЛОВЕЦ“, БР. 7 „КИШИНО“ И БР.  8 „ЏУМАЈЛИЈА“ 

 
Член 1 

Се прекинува постапката за доделување на користе-
ње-концесија на дивечот во ловиштата бр.2 „Кумани-
чево“, бр.4 „Мрежичко“, бр. 9 „Ваташа“, бр. 10 „Коша-
ни“, бр. 1 „Стањевци“, бр. 2 „Сопот“, бр. 3 „Орел“, бр. 4 
„Мечкуевци“, бр. 5 „Ерџелија“, бр. 6 „Богословец“, бр. 
7 „Кишино“ и бр. 8 „Џумајлија“ од јавниот конкурс 
бр.2 за давање на користење на дивечот со концесија 
во ловиштата во реоните Кавадарци и Свети Николе, 
објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 105/2010, како и во дневните весници „Дневник“ и 
„Лајм“ на ден 5.8.2010 година. 

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

 
Член 2 

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

  
   Бр. 51-837/14                  Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
553. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за пренесување 
на право на сопственост на движни ствари на Градот 
Скопје, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 15/2011, направена е техничка грешка, 
поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО 
НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 
Во членот 1, став 1, точка 8, во алинеја 1 бројот 

„Y6EA183D1A4000378“ се заменува со бројот 
„Y6EA183D1A4000375“. 

 
   Бр. 51-825/2 

8 февруари 2011 година          Од Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
554. 

Врз основа на член 48 став 1 алинеја 8 од Законот 
за возила  („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.140/2008), министерот за внатрешни работи, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛЕПНИ-
ЦАТА ЗА ИЗВРШЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА 

ВОЗИЛО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на налепницата за извршен технички преглед 
на возило (во натамошниот текст: налепницата).  

 
Член 2 

Налепницата е во форма на правоаголник со заобле-
ни агли и со димензии 84мм х 52мм.  

Налепницата од став 1 на овој член е двослојна и е 
составена од основен слој и завршен слој.  

На целата површина на основниот слој на налепни-
цата има холографски ефект (ХРИ) на скршено стакло 
кој што е повремено видлив (видлив под одреден агол). 

Во средината на основниот слој испечатен е грбот 
на Република Македонија во светло црвена боја, со ди-
мензии 39мм х 35мм. Долж рамката на основниот слој 
на налепницата испечатени се апликации на знамето на 
Република Македонија во оргиналните бои (црвена и 
жолта). Растојанието помеѓу работ на основниот слој и 
рамката со апликации е 1мм, a ширината на апликаци-
јата е 1мм. 

Завршниот слој на налепницата е составен од бела 
фолија. 

 
Член 3 

Во горниот десен дел на налепницата, се внесува 
податок за календарската година до која трае важноста 
на извршената регистрација, под него во десниот дел се 
внесува податок за месецот до кој трае важноста на из-
вршената регистрација, а под него се внесува податок 
за денот до кој трае важноста на извршената регистра-
ција. 

Податокот за календарската година од ставот 1 на 
овој член е со димензии 30мм х 10мм, а податоците за 
месецот и денот се со димензија 15мм х 10мм. 

Во левиот дел од налепницата, во вертикална лини-
ја, се внесуваат следните податоци: 

- ознаки на регистарска таблица, со димензии 40мм 
х 5мм и 

- број на решение на овластеното правно лице за вр-
шење технички преглед, со димензии 15мм х 4мм. 

Во средината на налепницата, под грбот на Репуб-
лика Македонија, се внесува податок за рокот на важе-
ње на извршениот технички преглед. Податокот за ро-
кот на важење се внесува во два реда, со димензии на 
секој ред од 25мм х 1мм и проред од 1мм. 

Податоците од ставовите 1, 3 и 4 на овој член се пе-
чатат со термален печатар, кој по нивното печатење се 
прекрива со самолеплива наносна фолија, која има 
можност за печатење од едната страна, со димензии 
86мм х 52мм.  

 
Член 4 

Налепницата е дадена во Прилог кој е составен дел 
на овој правилник. 

Член 5 
Со денот на отпочнување на примена на овој пра-

вилник, престанува да важи Правилникот за формата и 
содржината на налепницата за извршен технички прег-
лед („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
85/09 и 32/10). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе започне да се применува по шест месеца 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник.  

 
 Бр. 14.1-11284/1                         Министер 

15 февруари 2011 година    за внатрешни работи,  
        Скопје              м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
 
 

  Прилог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
555. 

Врз основа на член став 67 став 2 од Законот за пер-
соналниот данок на доход („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 
8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 
139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09 и 171/10), ми-
нистерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДР-
ЖИНАТА И НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА 
ГОДИШНИОТ ДАНОЧЕН БИЛАНС ЗА ОБВРЗНИ-
ЦИТЕ КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ И  

ВОДАТ ДЕЛОВНИ КНИГИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината и начинот на соста-

вување на годишниот  даночен  биланс за обврзниците 
кои вршат самостојна дејност и водат деловни книги 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
10/02, 58/02, 1/07 и 3/08), образецот “ПДД-ДБ”, се за-
менува со нов образец “ПДД-ДБ”, кој е даден во при-
лог и е составен дел  на овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 20-6058/1 

16 февруари 2011 година     Министер за финансии, 
        Скопје                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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556. 
Врз основа на член став 65 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република 

Македонија“ број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 
6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09 и 171/10), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
НА РАБОТНИТЕ КНИГИ И НА ПОМОШНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 

ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на работните книги и на помошната евиден-

ција на даночните обврзници што вршат самостојна дејност („Службен весник на Република Македонија” број 
1/88, 38/91, 29/94, 7/95, 35/95, 10/02 и 21/08), во членот 21 ставот 2 се менува и гласи: 

„Образецот од став 1 на овој член содржи: податоци за даночниот обврзник и за приемот на образецот, дел 
А. Приходи и расходи од самостојна дејност кој содржи податоци за: I. Вкупни приходи, II. Вкупни расходи, 
дел Б. Финансиски резултат кој содржи податоци за: III. Нето-приход пред оданочување, IV. Загуба пред ода-
ночување, дел В. Посебни податоци кој содржи податоци за: V. Вредност на средства за работа, VI. Вредност 
на залихи, VII. Податоци за вработени лица, Податоци за составувачот и подносителот и Упатство за пополну-
вање.“ 

 
Член 2 

Oбразецот „Б”, се заменува со нов образец „Б”, кој е даден во прилог и е составен дел  на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
    Бр. 20-6058/1 

16 февруари 2011 година                                                                                                  Министер за финансии, 
        Скопје                                                                                                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
557. 

Врз основа на член 12 став 6 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 
ЗА УПИС ВО НАЦИОНАЛНИОТ РЕГИСТАР НА ЛОЗОВИ НАСАДИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за упис во 
Националниот регистар на лозови насади.  

 
Член 2 

Производителот на грозје поднесува пријава за упис во Националниот регистар на лозови насади до по-
драчната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.  

Пријавата за упис во Националниот регистар на лозови насади е дадена на образец во А4 формат на бела 
хартија.  

Образецот на пријавата за упис во Националниот регистар на лозови насади ги содржи следниве податоци:  
- име и презиме на производителот доколку е физичко лице односно назив на производителот доколку е 

правно лице,  
- адреса на производителот,  
- единствен матичен број на производителот, односно единствен даночен број на производителот на грозје, 
- катастарска општина и локација на парцелата,  
- катастарски број на парцелата,  
- површина на парцелата и вкупна површина на парцелата под лозови насади,  
- сорта или сорти на винско грозје со кои е насадена парцелата,  
- година на садење,  
- растојание меѓу редови и растојание во редови,  
- начин на одгледување и 
- систем на наводнување. 
Образецот на пријавата за упис во Националниот регистар на лозови насади е даден во Прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник.  
 

Член 3 
При поднесувањето на пријавите за упис во Националниот регистар на лозови насади производителот на 

грозје може да ги достави и следниве податоци:  
- класификација на почвата на парцелата (бонитет) и  
- тип на лозната подлога.   
Производителот на грозје во прилог на пријавата за упис во Националниот регистар за лозови насади доста-

вува и: 
- Имотен лист и копија од катастарскиот план за секоја парцела, во случај кога производителот е сопственик 

на парцелата, или 
- Договор за закуп и имотен лист и копија од катастарскиот план за секоја парцела, во случај кога произво-

дителот е корисник на парцелата односно кога е различен од сопственикот на парцелата.  
Имотниот лист и копијата од катастарскиот план не можат да бидат постари од шест месеци.  
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.  
 
 Бр. 08-11433/3 

24 јануари 2011 година                                                                                                                       Министер, 
       Скопје                                                                                                                             Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
558. 

Врз основа на член 24-а став 13 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10 и 17/11), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА 
И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ ЛИНИИ И  
ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕНИ ЛИНИИ ВО МЕЃУОПШТИНСКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ 
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА 
ЗА ОДОБРЕНА ЛИНИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА 

И НА ВОЗНИОТ РЕД 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии 

и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжу-
вање и одземање на дозволата за одобрена линија,  формата и содржината на образецот на дозволата и на возни-
от ред („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/10, 73/10, 130/10, 170/10 и 2/11), во член 5 ставот 2 се 
брише. 

 
Член 2 

Членот 6 се брише. 
 

Член 3 
Во член 7 став 1 по зборовите: „член 24-а став 6“ се додаваат зборовите: „алинеа 1“. 
Ставот 2 се брише. 
 

Член 4 
Во член 10 во став 4 алинеата 3 се менува и гласи:  
„ – странскиот превозник има добиено согласност за промена на возниот ред од надлежниот орган на стран-

ска држава, со исклучок на добиена согласност за додавање на станици во возниот ред и промена на време на 
поаѓањата на територија на Република Македонија. “ 

 
Член 5 

Членот 13 се брише. 
 

Член 6 
Во член 15 во став 1 зборовите: „член 13 на овој правилник“ се заменуваат со зборовите: „член 24-а став 6 

од Законот за превоз во патниот сообраќај .“ 
Во ставот 2 зборовите: „член 13 на овој правилник“ се заменуваат со зборовите: „член 24-а став 6 од Законот 

за превоз во патниот сообраќај “. 
По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:  
„Доколку два превозника аплицираат за нов возен ред или доколку еден аплицира за промена на одобрен во-

зен ред, а другиот превозник аплицира за нов возен ред или доколку и двајцата превозници аплицираат за про-
мена на одобрен возен ред, при електоронската распределба, барањата меѓусебно ќе се споредуваат дали е запа-
зен временскиот интервал и дали се исполнети условите согласно член 24-а став 6 од Законот за превоз во пат-
ниот сообраќај, при што ќе се одобри барањето на превозникот кој прв аплицирал. “ 

 
Член 7 

Во член 18 став 1 алинеја 1 зборовите: „во рок од“ се заменуваат со  зборот „согласно“. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 
 Бр. 01-2870/1 

23 февруари 2011 година                                                                                                                     Министер, 
    Скопје                                                                                                                                  Миле Јанакиески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

559. 
Врз основа на член 150, став 4 од Законот за живот-

ната средина („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и 
124/10), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА МЕРКИ-
ТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, КАКО И НАЧИНОТ НА ПОСТА-
ПУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА НА КОИ БИ ВЛИЈАЕЛА 
ХАВАРИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД СИСТЕМОТ(∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на ин-
формациите за мерките за безбедност, како и начинот 
на постапувањето на лицата на кои би влијаела хавари-
јата предизвикана од системот. 

 
Член 2 

Информациите за мерките за безбедност, предвиде-
ни од страна на операторот, а кои се соопштуваат на 
лицата на кои би влијаела хаваријата предизвикана од 
системот и на јавноста, особено треба да содржат: 

1. Име и адреса на седиштето на операторот; 
2. Име и статус на лицето кое ги соопштува инфор-

мациите; 
3. Потврда дека операторот ги исполнува обрските 

по однос на доставување на известување за присутност 
на опасни суспстанции во системите и дека има соглас-
ност на Извештајот за мерките за безбедност согласно 
Законот за животната средина;  

4. Објаснување на едноставен и разбирлив начин за 
дејноста или дејностите што се вршат внатре кај опера-
торот; 

5. Вообичаени имиња на супстанциите или во слу-
чај на присуство на опасни супстанции согласно Пра-
вилникот за опасните супстанции гранични вредности 
(прагови) за присуство на опасните супстанции и кри-
териумите или својствата според кои супстанцијата се 
класифицира како опасна (*1), нивните генеричките 
имиња или општата класификација на опасните суп-
станции и препарати присутни кај операторот, кои мо-
жат да ја зголемат опасноста од хаварија, со назначува-
ње на нивните главни опасни карактеристики; 

6. Општи информации кои се однесуваат на приро-
дата на хавариите вклучувајќи ги и нивните потенци-
јални влијанија врз населението и животната средина; 

7. Соодветни информации за начинот на кој засег-
натото население ќе биде предупредено и информира-
но во случај на хаварија; 

8. Соодветни информации за активностите за кои 
засегнатото население ќе треба да ги преземе и начи-
нот на однесување кое треба да го имаат, во случај на 
хаварија; 

9. Потврда за тоа кои активности операторот треба 
да ги преземе на локацијата, особено начинот на сора-
ботката со итните служби, со цел успешно справување 
со хаваријата и/или минимизирање на нејзините ефе-
кти; 

                            
∗  Со овој правилник се врши усогласување со Директива бр. 
96/82/ЕЗ на Советот од 9 декември 1996 година за контрола на 
хаварии што вклучуваат опасни супстанции (31996L0082) и со  
Директива 2003/105/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 
16 декември 2003 година за изменување на Директивата 96/82/ЕЗ 
на Советот за контрола на хаварии во кои се вклучени опасни 
супстанции (32003L0105) 

10. Упатување каде може да се направи увид во 
надворешните планови за вонредни состојби, со назна-
чување на деловите каде се наведени совети со ин-
струкции или барања кои можат да се упатат до итните 
служби во случај на настанување на хаварија; и 

11. Податоци за тоа каде можат да се добијат до-
полнителни информации кои се определени како до-
верливи согласно прописите од областа за пристап до 
информации, кои се однесуваат на животната средина. 

 
Член 3 

Операторот на инсталацијата која припаѓа во група-
та на инсталации кои доставуваат извештај за мерките 
за безбедност согласно Законот за животната средина, 
треба покрај информациите за мерките за безбедност 
од член 2 од овој правилник, да им ја направи достапна 
на јавноста и Листата на опасни суспстанции присутни 
во системот дадена во Прилог на Правилникот за опас-
ните супстанции гранични вредности (прагови) за при-
суство на опасните супстанции и критериумите или 
својствата според кои супстанцијата се класифицира 
како опасна, освен оние супстанции со кои се повреду-
ва индустриската и комерцијалната доверливост или 
доверливоста на личните податоци, јавната безбедност 
или националната одбрана. 

 
Член 4 

Начинот на постапувањето на лицата на кои би вли-
јаела хаваријата предизвикана од системот треба да е 
согласно јавно соопштените информации и предупре-
дувања кои се најсоодветни за заштита на лицата на 
кои влијае хаваријата во зависност од  настанатата ха-
варија како и да ги преземат оние најсоодветни актив-
ности и мерки за заштита дадени од страна на лицето 
што ги соопштува информациите во системот, каде 
што настанала хаваријата, како и во согласност со Пра-
вилникот за содржината на внатрешните и надвореш-
ните планови за вонредни состојби, како и начинот на 
нивното одобрување (*2). 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 
година. 

 
  Бр. 07-994/1               Министер за животна средина 

31 јануари 2011 година        и просторно планирање, 
     Скопје                     д-р Неџати Јакупи, с.р. 
 
 
 
*1 Со овој правилник се врши усогласување со Ди-

ректива бр. 96/82/ЕЗ на Советот од 9 декември 1996 го-
дина за контрола на хаварии што вклучуваат опасни 
супстанции (31996L0082) и со  Директива 2003/105/ЕЗ 
на Европскиот Парламент и на Советот од 16 декември 
2003 година за изменување на Директивата 96/82/ЕЗ на 
Советот за контрола на хаварии во кои се вклучени 
опасни супстанции (32003L0105); 

 
*2 Со овој правилник се врши усогласување со Ди-

ректива бр. 96/82/ЕЗ на Советот од 9 декември 1996 го-
дина за контрола на хаварии што вклучуваат опасни 
супстанции (31996L0082) и со  Директива 2003/105/ЕЗ 
на Европскиот Парламент и на Советот од 16 декември 
2003 година за изменување на Директивата 96/82/ЕЗ на 
Советот за контрола на хаварии во кои се вклучени 
опасни супстанции (32003L0105). 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

560. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вред-

ност („Службен весник на Република Македонија” бр. 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комисијата 
за хартии од вредност на Република Македонија, поста-
пувајќи по Барањето бр. 08-УП1-169 од 23.12.2010 годи-
на, на седницата одржана на ден 14.2.2011 година, го до-
несе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Лидија Трајковиќ  од Скопје, издадена со Решение бр. 
07-649/4 од 13.4.2006 година од Комисијата за хартии 
од вредност на РМ. 

2. Обновената дозвола за работење на брокерот Ли-
дија Трајковиќ се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Лидија Трај-
ковиќ престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

      
  Бр. 08-УП1-169      Комисија за хартии од вредност 

14 февруари 2011 година    на Република Македонија 
     Скопје                                Претседател, 
                                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
561. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија” бр. 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комисијата 
за хартии од вредност на Република Македонија, поста-
пувајќи по Барањето бр. 08-УП1-172 од 23.12.2010 годи-
на, на седницата одржана на ден 14.2.2011 година, го до-
несе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Биљана Стојановиќ од Скопје, издадена со Решение бр. 
07-650/4 од 13.4.2006 година од Комисијата за хартии 
од вредност на РМ. 

2. Обновената дозвола за работење на брокерот Би-
љана Стојановиќ се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Биљана 
Стојановиќ престанува да важи и пред истекот на 
рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаи-
те предвидени со член 211 од Законот за хартии од 
вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
  Бр. 08-УП1-172      Комисија за хартии од вредност 

14 февруари 2011 година    на Република Македонија 
     Скопје                                Претседател, 
                                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
 
ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

562. 
Врз основа на член 163 став 1 точка 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на Република Македонија” број 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 
50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 
161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010 и 156/2010), а во 
врска со член 77 став 1 точка 3 од Статутот на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија (Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99, 10/2002, 
5/2004, 23/2004, 88/2004 и 117/2008), Управниот одбор 
на Фондот, на седницата одржана на 28 декември 2010 
година, ја донесе следната 

 
СТАТУТАРНА  ОДЛУКА  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Статутот на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 50/94, 34/95, 53/97, 
22/98, 46/99, 10/2002, 5/2004, 23/2004, 88/2004 и 
117/2008), член 46 се менува и гласи: 

„Решение за право од пензиското и инвалидското 
осигурување во прв степен по овластување од дире-
кторот на Фондот, донесува раководителот на по-
драчната единица на Стручната служба на Фондот 
на чие подрачје осигуреникот бил последен пат оси-
гурен. 

Решение за права од пензиското и инвалидското 
осигурување за осигурениците од член 11 став 1 точка 
2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње, донесува раководителот на Подрачната единица на 
Стручната служба на Фондот во градот Скопје. 
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Решение за плаќање на пристигнатиот придонес и 
пресметаната камата донесува овластено лице во по-
драчната единица на Стручната служба на Фондот што 
врши контрола на пресметаниот и уплатен придонес.  

Решение за поврат на повеќе или погрешно уплатен 
придонес за пензиско и инвалидско осигурување, за 
периодот до 31 декември 2005 година, донесува рако-
водителот на подрачната единица на територијата каде 
е седиштето на обврзникот за плаќање на придонес . 

Решение за поврат на повеќе или погрешно уплатен 
придонес за пензиско и инвалидско осигурување, за 
периодот по 1 јануари 2006 година, донесува директо-
рот на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија. 

Повратот на повеќе или погрешно уплатен придо-
нес од 1 јануари 2009 година до Управата за јавни при-
ходи и по решение од Управата, со посебен акт го вр-
ши Фондот. 

Решение за право од пензиското и инвалидското 
осигурување во прв степен со примена на меѓународ-
ните договори за социјално осигурување, донесува ов-
ластен работник во Централата на Стручната служба 
на Фондот. 

Со овластување на директорот на Фондот, решение 
за право од пензиското и инвалидското осигурување во 
прв степен со примена на меѓународните договори за 
социјално осигурување и известие за евидентиран 
странски пензиски стаж, донесува раководителот на 
подрачната единица на Стручната служба на Фондот 
на чие подрачје осигуреникот бил последен пат осигу-
рен или постојано живее.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По исклучок од став 1 на овој член, по овластување 
на директорот на Фондот, секоја Филијала може да вр-
ши работи од надлежност на друга Филијала на начин 
и постапка регулирани со посебно упатство донесено 
од директорот на Фондот“.   

 
Член 2 

Во член 47 зборовите “комисија на Управниот од-
бор на Фондот“, се заменуваат со зборовите: “Комисија 
на Влада на Република Македонија за рашавање во 
втор степен по предметите од пензиското и инвалид-
ското осигурување“. 

 
Член 3 

Во членот 54 по став 2 се додава нов става 3, коj 
гласи: 

„Подрачната единица на Фондот што го донесува 
решението за поврат на погрешно или повеќе платен 
придонес е должна да обезбеди контрола на решението 
со кое се врши поврат на придонесот.“  

 
Член 4 

Оваа статутарна одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето 
согласност од Владата на Република Македонија. 

 
   Бр. 02–9233/1                            Управен одбор 

28 декември 2010 година                  Претседател,       
        Скопје                                    Ацо Стојанов, с.р. 
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