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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1649.
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09) и
член 9 од Законот за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
22.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2009 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка за 2009 година на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, бр.02-3170/4-2 од 24.02.2010 година,
усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие
за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, на седницата, одржана на
24.02.2010 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-3095/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1650.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 22.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2009 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република
Македонија за 2009 година бр.02-8484/10-2 од 10.05.2010
година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 10.05.2010 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 51-3096/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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1651.
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА ЗА ПЕРИОД
НА ГРАДБА ОД ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ДО
ОКТОМВРИ 2010 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата
за дополнување на Годишната инвестициона програма
за изградба на станови наменети за продажба за период
на градба од октомври 2009 година до октомври 2010
година, број 02-8484/12-2 од 10.05.2010 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.05.2010
година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-3145/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1652.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ВИСОКА ЧУКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Орел“ Гевгелија се дава на
користење-концесија дивечот во ловиштето „Висока
Чука “.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 Ловечкото
друштво „Орел“ Гевгелија и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
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Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/2
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1653.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„БАБА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Баба“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Бр. 92 - Стр. 5

Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/3
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1654.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„БАШИБОС“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Орел“ Валандово се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Башибос“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 Ловечкото
друштво „Орел“ Валандово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/4
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 6 - Бр. 92
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1655.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„БЕЛЧИШТА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид се дава на
користење-концесија дивечот во ловиштето „Белчишта“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 „ОХРИД“ Охрид и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/5
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1656.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„БРЕЖАНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Брежани“.

9 јули 2010

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 „ОХРИД“ Охрид и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/6
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1657.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„БРОДЕЦ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје се дава на
користење-концесија дивечот во ловиштето “Бродец“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на овaа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „Фазан“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/7
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1658.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„БУНАРЏИК“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје се дава на
користење-концесија дивечот во ловиштето “Бунарџик“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 Ловечкото
друштво „Фазан“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Бр. 92 - Стр. 7

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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/8
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1659.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЦРЕШЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Црешево“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 Ловечкото
друштво „Фазан“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Стр. 8 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/9
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1660.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЦРНИЧАНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На БАЏО П-Т ДООЕЛ, Богданци се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Црничани“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 БАЏО П-Т
ДООЕЛ, Богданци и Владата на Република Македонија
ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/10
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

9 јули 2010

1661.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ДЕБРЦА “ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „СЛАВЕЈ“ Сливовски Анови - Дебарца се дава на користење-концесија дивечот
во ловиштето “Дебрца“.
Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии
и други видови на јавно приватно партнерство, како и
посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето -концесијата на дивечот 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 Ловечкото
друштво „СЛАВЕЈ“ Сливовски Анови - Дебарца и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/11
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1662.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ДОБРОШАНЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава на
користење-концесија дивечот во ловиштето „Доброшане“.

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето -концесијата на дивечот 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 Ловечкото
друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/12
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1663.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ДОБРОВЕНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето “Добровени“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Бр. 92 - Стр. 9

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/13
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1664.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ДОБРУШЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Добрушево“.
Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Стр. 10 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/14
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1665.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ФАЗАНЕРИЈА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На ЈПЗУПП „Јасен“ Скопје се дава на користењеконцесија дивечот во ловиштето „Фазанерија“.
Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 ЈПЗУПП „Јасен“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се
уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9 јули 2010

Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/15
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1666.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ГРАДЕЦ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА
Член 1
На ФЛОРЕС ДОО, Скопје се дава на користењеконцесија дивечот во ловиштето „Градец“.
Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето -концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу ФЛОРЕС
ДОО, Скопје и Владата на Република Македонија ќе се
уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/16
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1667.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ГРАДМАНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Потполошка“ с.ПетровецСкопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Градманци“.
Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши
согласно Законот за ловството, Законот за концесии и
други видови на јавно приватно партнерство, како и
посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „Потполошка“ с. Петровец-Скопје и Владата
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за
концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/17
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________
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Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението
на ловци „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/18
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1669.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„КАРАБАЛИЈА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ИВЕНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1
На ДООЕЛ ИСТАТОВ, Нов Дојран се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Карабалија“.
Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 1
На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава на
користење-концесија дивечот во ловиштето „Ивени“.

Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

1668.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
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Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 ДООЕЛ
ИСТАТОВ, Нов Дојран, Богданци и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/19
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1670.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„КАРАБИЧАНЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Карабичане“.
Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
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Член 4
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на
оваа одлука се определува во договорот за концесија во
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/20
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1671.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„КАРАОРМАН“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На ПИТОН ДОО, Охрид се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Караорман“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 ПИТОН ДОО,
Охрид и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9 јули 2010
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Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/21
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1672.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„КЉУЧКА РЕКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје се дава на
користење-концесија дивечот во ловиштето “Кључка
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 концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „Фазан“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/22
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Бр. 92 - Стр. 13

1673.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„КОСЕЛ “ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Косел“.
Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението
на ловци „ОХРИД“ Охрид и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/23
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1674.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„КОВАНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Орел“ Гевгелија се дава на
користење-концесија дивечот во ловиштето „Кованци“.
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Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „Орел“ Гевгелија и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
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Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Бр. 51-3320/25
13 јуни 2010 година
Скопје

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

1676.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

Бр. 51-3320/24
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1675.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„КОЗЈАК“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Козјак“.
Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„КУЧКОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Жеден“ Скопје се дава на
користење-концесија дивечот во ловиштето „Кучково“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „Жеден“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
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Член 4
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на
оваа одлука се определува во договорот за концесија во
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/26
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1677.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЉУБОДРАГ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Љубодраг“.
Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Бр. 92 - Стр. 15

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/27
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1678.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЛОЗНАНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето “Лознани“.
Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението
на ловци „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/28
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 16 - Бр. 92
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1679.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„МЕГЛЕНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето “Мегленци“.
Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии
и други видови на јавно приватно партнерство, како и
посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението
на ловци „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
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Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението
на ловци „ОХРИД“ Охрид и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/30
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

1681.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

Бр. 51-3320/29
13 јуни 2010 година
Скопје

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „МИЛАДИНОВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1680.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„МЕШЕИШТА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Мешеишта“.

Член 1
На Ловечкото друштво „Потполошка“ с.ПетровецСкопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Миладиновци“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
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Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „Потполошка“ с.Петровец-Скопје и Владата
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за
концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/31
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1682.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„МИРКОВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје се дава на
користење-концесија дивечот во ловиштето „Мирковци“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „Фазан“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Бр. 92 - Стр. 17

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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/32
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1683.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„МРЗЕНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Орел“ Гевгелија се дава на
користење-концесија дивечот во ловиштето „Мрзенци“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „Орел“ Гевгелија и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Стр. 18 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/33
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1684.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„МУРГАШ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Мургаш“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/34
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

9 јули 2010

1685.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ Бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„НИЏЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На ЕУРОИМПЕКС ДОО, Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Ниџе“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето -концесијата на дивечот 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 ЕУРОИМПЕКС ДОО, Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/35
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1686.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ОБЛАВЦЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Облавце“.

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/36
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1687.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ОРАШАЦ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Орашац“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Бр. 92 - Стр. 19

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/37
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1688.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ПАЛАЗЛИЈА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На ЕУРО-ПАК ДОО, с. Бориево Струмица се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Палазлија“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 ЕУРО-ПАК
ДОО, с. Бориево Струмица и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Стр. 20 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/38
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1689.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ПИРАВА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Орел“ Валандово се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Пирава“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „Орел“ Валандово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9 јули 2010

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/39
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1690.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ПОГАНА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На БАЏО П-Т ДООЕЛ, Богданци се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Погана“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 БАЏО П-Т
ДООЕЛ, Богданци и Владата на Република Македонија
ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/40
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1691.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„РАМНИШТЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Жеден“ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Рамниште“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „Жеден“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/41
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1692.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„СЛУПЧАНЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Слупчане“.

Бр. 92 - Стр. 21

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/42
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1693.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„СОКОЛАРЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на ловци „Горица“ с.Чешиново се
дава на користење-концесија дивечот во ловиштето
„Соколарци“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Стр. 22 - Бр. 92
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Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението
на ловци „Горица“ с.Чешиново и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/43
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1694.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„СТАРА РЕКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Орел“ Гевгелија се дава на
користење-концесија дивечот во ловиштето „Стара 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 концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво “Орел“ Гевгелија и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9 јули 2010

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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/44
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1695.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„СТАРАВИНА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Старавина“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението
на ловци „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/45
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1696.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„СТЕПАНЦЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Степанце“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/46
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Бр. 92 - Стр. 23

1697.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5126/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„СТАРО НАГОРИЧАНЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето “Старо
Нагоричане“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од
став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши
согласно Законот за ловството, Законот за концесии и
други видови на јавно приватно партнерство, како и
посебната ловно стопанска основа и Програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/47
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1698.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„СТОЈАКОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На БАЏО П-Т ДООЕЛ, Богданци се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Стојаково“.

Стр. 24 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 БАЏО П-Т
ДООЕЛ, Богданци и Владата на Република Македонија
ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/48
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1699.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„СТРИМА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „ФАУНА ЛМД“ с. МатејчеЛипково се дава на користење-концесија дивечот во
ловиштето “Стрима“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

9 јули 2010

Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „ФАУНА ЛМД“ с. Матејче-Липково и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот
за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/49
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1700.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ВРАЊЕВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Врањевци“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението
на ловци „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/50
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1701.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЏАМИ ТЕПЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На ЕУРО- ПАК ДОО, с. Бориево Струмица се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Џами
Тепе“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Бр. 92 - Стр. 25

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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/51
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1702.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЗАВОЈ “ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Завој“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението
на ловци „ОХРИД“ Охрид и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу ЕУРО- ПАК
ДОО, с. Бориево Струмица и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.

Стр. 26 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 јули 2010

Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 51-3320/53
13 јуни 2010 година
Скопје

Бр. 51-3320/52
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1703.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЗЕБРЊАК“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава
на користење-концесија дивечот во ловиштето „Зебрњак“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето -концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1704.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЖЕДЕН“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „Жеден“ Скопје се дава на
користење-концесија дивечот во ловиштето „Жеден“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „Жеден“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/54
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1705.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЖЕЛУВИНО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава
на Користење-концесија дивечот во ловиштето „Желувино“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото
друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/55
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1706.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

Бр. 92 - Стр. 27

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ЗРНОВСКА РЕКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На ЕУРОИМПЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО,
Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Зрновска 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 концесии и
други видови на јавно приватно партнерство, како и
посебната ловно стопанска основа и Програмата за
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето-концесијата на дивечот 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 ЕУРОИМПЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО, Скопје и Владата на
Република Македонија ќе се уредат со договорот за
концесија.
Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, 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 стопанска основа.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/56
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1707.
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за
концесии и други видови на јавно приватно партнерство
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08,
139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТАТА
Член 1
Се прекинува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата: “Милисин”,
“Честово”, “Сараево”, “Ратевска Река”, “Мачево”,

Стр. 28 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

“Чифлик”, “Думановце” и “Кадина Река” од јавниот
конкурс број 1 за давање на користење на дивечот со
концесија во ловиштата во реоните Гевгелија, Валандово, Битола, Берово, Охрид, Куманово, Кочани и Скопје
објавен во (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/10) како и во дневните весници “Дневник“ и
“Лајм“ на ден 8 јануари 2010 година.
Постапката за доделување на користење-концесија
на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се прекинува поради тоа што содржината на понудите не одговара на барањата содржани во јавниот повик.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-3320/57
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1708.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕН ФИКСЕН ТЕЛЕФОН И ЗА
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА НИВОТО НА СЛУЖБЕНА
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
1.Со оваа одлука се определува правото на користење на службен фиксен телефон во органите на државната управа и се ограничува нивото на службена фиксна телефонија за корисниците во органите на државната управа.
2. Во органите на државната управа може да се користат следните нивоа на службена фиксна телефонија:
- министер – фиксна телефонија со локал преку
централа, национален фиксен и мобилен телефонски
сообраќај, разговори со странство со три директни линии;
- заменик министер - фиксна телефонија со локал
преку централа, национален фиксен и мобилен телефонски сообраќај, разговори со странство со две директни линии;
- државен секретар - фиксна телефонија со локал
преку централа, национален фиксен и мобилен телефонски сообраќај, разговори со странство со една директна линија;
- генералeн секретар - фиксна телефонија со локал
преку централа, национален фиксен и мобилен телефонски сообраќај, излез за разговори со странство со
две директни линии;
- заменик на генерален секретар - фиксна телефонија со локал преку централа, национален фиксен и мобилен телефонски сообраќај, разговори со странство со
една директна линија;
- секретар на Секретаријатот за законодавство фиксна телефонија со локал преку централа, национален фиксен и мобилен телефонски сообраќај, разговори со странство со две директни линии;

9 јули 2010

- директор на орган во состав на министерствата фиксна телефонија со локал преку централа, национален фиксен и мобилен телефонски сообраќај, разговори со странство со две директни линии;
- лица вработени на раководни работни места фиксна телефонија со локал преку централа и излез за
национален фиксен телефонски сообраќај;
- лица вработени на стручно и стручно-административни работни места – фиксна телефонија со локал
преку централа.
3. Функционерот кој раководи со органот на државната управа, може поради економичност и кога природата на работите го дозволува тоа, за вработените да
определи пониско ниво на службена фиксна телефонија од оние пропишани во оваа одлука.
4. Фиксната телефонска линија наменета за факс
апарат ќе се користи исклучиво за таа намена.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 51-3628/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1709.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
22.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДТТУ „ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ“
ДООЕЛ ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАРКОВИ
КУЛИ“ ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
1. Во Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина подземна вода на ДТТУ „ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Маркови Кули“ општина Кавадарци („Службен весник на Република Македонија“
бр. 149/09), во точката 2, табелата се менува и гласи:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата
X
4.588.317,00
4.588.351,00
4.588.444,00
4.588.533,00

Координата
Y
7.568.233,00
7.568.459,00
7.568.530,00
7.568.366,00

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-3344/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 92 - Стр. 29

1710.

Врз основа на член 66 став 2 и 73-б од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 15/07, 30/07, 58/07, 116/07,
157/07, 20/08, 144/08, 162/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.07.2010 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИДРУЖНОТО ПИСМО И МЕМОРАНДУМОТ, СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА КОРЕСПОНДЕНТНАТА ТАБЕЛА И НА ИЗЈАВАТА ЗА
УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1
Во Одлуката за обрасците на Придружното писмо и Меморандумот, содржината и формата на Кореспондентната табела и на Изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската унија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 30/07 и 133/07), обрасците на Изјавата за усогласеност на прописот со
законодавството на Европската унија, Кореспондентната табела формулар МАК-ЕУ и формулар ЕУ-МАК се
заменуваат со нови обрасци и упатства за нивно пополнување, кои се дадени во прилог и се составен дел на
оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 2010 година.
Бр. 51-3825/1
2 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Стр. 30 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 јули 2010

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 92 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 јули 2010

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 92 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 јули 2010

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 92 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 јули 2010

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 92 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 јули 2010

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 92 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 јули 2010

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 92 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 јули 2010

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1711.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република
Македонија" бр.52/91) и член 61 став 1 од Законот за
надворешни работи ("Службен весник на Република
Македонија бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на ден 22.06.2010
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МИНСК
1. Владата на Република Македонија за Почесен
конзул на Република Македонија во Република Белорусија, со седиште во Минск, го именува: - Мурат Подгорецки.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 51-77/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

1712.
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 22
јуни 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД - ДЕМИР КАПИЈА
1. Кристијан Арсов се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на Јавната установа Специјален завод – Демир Капија,
на негово барање.
2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-1545/3
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
___________

1713.
Врз основа на член 16 од Законот за објавување на
законите и другите прописи и акти во „Службен весник
на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули
2010 година, донесе

Бр. 92 - Стр. 43

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Службен весник на Република Македонија“Скопје, се именува Абдираман Алити.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-3897/1
2 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1714.
Врз основа на член 24 став (3) од Законот за јавните
службеници („Службен весник на Република Македонија" бр. 52/10), министерот за правда донесе
ЕТИЧКИ КОДЕКС
ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Општи одредби
Член 1
Со овој кодекс се уредува начинот на однесување и
работење на јавните службеници, со цел да се обезбеди
почитување на принципите на законитост, професионален интегритет и ефикасност при вршењето на работите и работните задачи, во согласност со Уставот, законите и меѓународни договори ратификувани согласно
Уставот на Република Македонија.
Јавниот службеник се придржува кон одредбите на
овој кодекс.
За постапување спротивно на овој кодекс јавниот
службеник одговара дисциплински.
Член 2
Со принципите на однесување на јавните службеници се обезбедува одговорно, ефикасно и транспарентно работење на институциите на јавната служба и
јакнење на довербата на граѓаните во неа.
Основни принципи
Член 3
Јавниот службеник, во вршењето на работите и работните задачи се води од следните основни принципи:
- остварување на јавниот интерес, врз основа на
Устав, закон и меѓународни договори ратификувани
согласно Уставот на Република Македонија;
- стручност, професионалност, совесност, ефикасност, навременост, уредност, чесност и одговорност во
вршењето на работите и работните задачи, во интерес
на граѓаните на Република Македонија и другите субјекти при остварувањето на нивните права, должности
и интереси;
- извршување на работите и работните задачи од јавен интерес, согласно со правилата на професионалната етика;
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- обезбедување еднаков третман на граѓаните и
правните лица во остварување на нивните права и интереси и непристрасност при носењето на одлуките;
- избегнување секаков судир помеѓу општиот и
приватниот интерес;
- избегнување на активности и однесувања што се
спротивни на професионалното вршење на работите и
работните задачи и можат да наштетат на интересот
или угледот на институцијата во која е вработен или на
јавната служба во целина.
- избегнување секаков вид на неетичко однесување,
настап или говор, што покрај другото, вклучува барање
или примање на лични подароци или услуги од граѓани
или правни лица.
Непристрасност
Член 4
Јавниот службеник при вршењето на службените
должности обезбедува еднаков третман на граѓаните
кои доаѓаат во контакт со институцијата во која тој е
вработен.
Јавниот службеник, при извршувањето на работите
и задачите и при решавањето за правата, должностите
и интересите на граѓаните и правните лица, нема да се
раководи од пристрасност за остварување на определени резултати.
Јавниот службеник при извршувањето на работите
и работните задачи не предизвикува намерно штета на
друго лице, група лица, орган или на правно лице.
Самостојност во одлучувањето
Член 5
Јавниот службеник, при извршувањето на работите
и работните задачи самостојно ги донесува одлуките,
раководејќи се само од релевантни факти, и се придржува до соодветната постапка при вршењето на работните задачи што се во негова надлежност.
Злоупотреба на овластувањата
и статусот на јавен службеник
Член 6
Јавниот службеник не користи предности што произлегуваат од неговиот статус на јавен службеник, ниту информации со кои се здобил заради неговата положба за негова лична корист.
Јавниот службеник не нуди ниту обезбедува какви
било предности кои на каков и да е начин би биле поврзани со неговата положба во јавната служба.
Јавниот службеник избегнува каков било судир на
интереси, како и ситуации кои би можеле да доведат до
сомневање за судир на интереси и одбива да дејствува
спротивно на законските прописи или на начин кој
претставува можност за злоупотреба на овластувањата
кои произлегуваат од неговиот статус на јавен службеник, ако граѓаните и правните лица за чии права одлучува, побараат од него да го стори тоа.
Јавниот службеник свесно не ја доведува во заблуда
јавноста или другите јавни службеници во институцијата во која работи.
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Пријавување
Член 7
Јавниот службеник кој смета дека од него се бара да
постапува спротивно на одредбите од овој кодекс, тоа го
пријавува до надлежниот орган, утврден со закон.
Јавниот службеник го известува органот од ставот 1
на овој член, и кога смета дека постои кршење на одредбите на овој кодекс од страна на други јавни службеници.
Јавниот службеник основните сомневања или докази за незаконско или противправно работење ги пријавува до надлежниот орган.
Јавниот службеник кој пријавил сомневање или докази од ставот 3 на овој член, врз разумна основа и со
чесни намери, не може да биде повикан на одговорност
за пријавувањето.
Конфликт на финансиски интереси
Член 8
Јавниот службеник нема да дозволи финансискиот
интерес за него, за неговото семејство, роднините, пријателите, за физички и правни лица со кои има или
имал деловни врски да дојде во конфликт со неговиот
статус на јавен службеник.
Примање подароци и друг вид корист
Член 9
Јавниот службеник не бара и не прима подароци,
услуги, помош или било каква друга корист која би можела да има влијание на неговите одлуки и решенија
или да го корумпира неговиот професионален пристап
кон работата.
Јавниот службеник не прифаќа подароци или благодарност што би можеле да се сметаат за награда за работата чие извршување е негова должност.
Јавниот службеник нема да бара за себе или за други, ниту ќе прифати подароци или друг вид корист од
друг јавен службеник или негов роднина.
Транспарентност на информациите
Член 10
Јавниот службеник со информацијата што ја дознал
заради неговата положба во јавната служба постапува
согласно закон.
Јавниот службеник ќе го олесни пристапот на граѓаните до инфорнациите кои имаат право да ги добијат
заради остварување на нивните права и интереси.
Политичка активност
Член 11
Јавниот службеник ги извршува своите работи и работни задачи на политички неутрален начин.
Јавниот службеник нема да го застапува или изразува своето политичко уверување во вршењето на работите и работните задачи.
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Јавниот службеник нема да врши политички активности кои можат да влијаат на довербата на граѓаните
во неговата способност да ги извршува работите и работните задачи на непристрасен начин.
Јавниот службеник во односите со граѓаните и
правните лица, како и во односите со другите јавни
службеници, нема да ја искажува, истакнува или посредно да ја стави до знаење својата припадност кон
одредена политичка партија.
Јавниот службеник нема да обврзува други јавни
службеници или лица без статус на јавен службеник во
институцијата во која е тој вработен да се придружат
кон одредена политичка партија, ниту ќе ги поттикне
да го сторат тоа ветувајќи им напредок во кариерата.
Однесување во службата
Член 12
Јавниот службеник нема да го одбие вршењето на
работите и работните задачи од работното место на кое
е распореден, освен во случаи утврдени со закон.
Јавниот службеник коректно се однесува кон другите јавни службеници, како и вработените во другите
органи и институции.
Јавниот службеник го почитува работното време и
соодветно го користи за извршување на работите и работните задачи.
Јавниот службеник со начинот на неговото облекување нема да предизвикува впечаток на непристојност
или нарушување на угледот на институцијата во кој е
вработен.
Јавниот службеник нема да ги користи за приватни
цели предметите или опремата кои му се на располагање за службени цели.
Однесување во приватниот живот
Член 13
Јавниот службеник избегнува однесување во приватниот живот кое би можело да ја намали довербата
на јавноста во јавната служба.
Јавниот службеник избегнува дејства или активности кои се во конфликт со законските или етичките
норми и кои би можеле да бидат причина за негова
лична уцена во врска со вршењето на службените задачи.
Јавниот службеник избегнува ситуации во кои, заради неговата положба во јавната служба, тој е обврзан
да изврши работа во корист на кое било друго лице или
во кои тој е подложен на несоодветно влијание на други лица.
Економично користење на државните средства
Член 14
Јавниот службеник обезбедува ефективно и економично управување и користење на материјалните
средства, опремата и другите предмети што им се доверени и го спречуваат нивното незаконито располагање,
се грижат за преземање на соодветни мерки за осигурување на безбедноста на доверените предмети, како и за
отстранување на можностите за предизвикување на материјална штета во институцијата во која работат.
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Јавниот службеник се грижи за безбедноста на доверените предмети и за отстранување на можностите за
предизвикување на материјална штета во институцијата во која е вработен.
Односи со јавноста
Член 15
Јавниот службеник кој е во директен контакт со
граѓаните и правните лица ќе му посвети соодветно
внимание на секое нивно прашање и при решавањето
на предметите ќе го почитува нивниот хронолошки ред
и нема да одбие да преземе дејства кои се во негова
надлежност.
Без да се повлијае на неговото право јавно да го
изрази мислењето, јавниот службеник ќе се воздржи од
давање јавни изјави што се штетни за угледот на органот во кој е вработен или на јавната служба во целина.
Јавниот службеник нема да преземе обврски или да
даде ветувања во врска со неговите одлуки или дејства
или одлуките и дејствата на другите јавни службеници
или раководното лице на институцијата во која е вработен јавниот службеник, доколку тоа би предизвикало
или би ја потврдило недовербата во администрацијата
или во нејзината независност и непристрасност.
Завршна одредба
Член 16
Овој кодекс влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на примената на Законот за јавните службеници.
Бр. 07-2492/3
30 јуни 2010 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
1715.
Врз основа на член 22 став 1 од Законот за животна
средина (“Службен весник на Република Македонија”
бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), министерот за животна средина и просторно планирање, во согласност со министерот за економија, министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за здравство донесе
НАРЕДБА
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО СОДРЖАТ ХЛОРОФЛУОРОЈАГЛЕВОДОРОД (HCFC)
Член 1
Со цел превземање на мерки заради заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина и
природата, како и да се придонесе кон глобалните напори за заштита на озонската обвивка со оваа наредба
се забранува увозот и извозот на производи што содржат хлорофлуоројаглеводород (HCFC).
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Член 2
Министерството за животна средина и просторно
планирање, ги превзема неопходните мерки за спроведување на оваа наредба.
Член 3
Оваа наредба влегува во сила oсмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.
Бр. 07-5101/3
21 јуни 2010 година
Скопје
Министер за животна
средина и просторно
планирање,
д-р Неџати Јакупи, с.р.

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,

Министер за економија,
д-р Фатмир Бесими, с.р.

Министер за здравство,
д-р Бујар Османи, с.р.

Љупчо Димовски, с.р.

____________
1716.
Врз основа на член 22 став 1 од Законот за животна
средина (“Службен весник на Република Македонија”
бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), министерот за животна средина и просторно планирање, во согласност со министерот за економија, министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за здравство донесе
НАРЕДБА
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА УВОЗОТ НА УРЕДИ ЗА
КЛИМАТИЗАЦИЈА ШТО СОДРЖАТ ХЛОРОФЛУОРОЈАГЛЕВОДОРОД (HCFC)
Член 1
Со цел превземање на мерки заради заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина и
природата, како и да се придонесе кон глобалните напори за заштита на озонската обвивка со оваа наредба
се ограничува увозот на 20.000 уреди за климатизација
што содржат хлорофлуоројаглеводород (HCFC) за периодот од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година.
Член 2
Министерството за животна средина и просторно
планирање, ги превзема неопходните мерки за спроведување на оваа наредба.
Член 3
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.
Бр. 07-5101/10
21 јуни 2010 година
Скопје
Министер за животна
средина и просторно
планирање,
д-р Неџати Јакупи, с.р.

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,

Министер за економија,
д-р Фатмир Бесими, с.р.

Министер за здравство,
д-р Бујар Османи, с.р.

9 јули 2010

1717.
Врз основа на член 21 од Законот за животна средина (“Службен весник на Република Македонија” бр.
53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), министерот
за животна средина и просторно планирање, во согласност со министерот за економија, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за
здравство донесе
НАРЕДБА
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА СУПСТАНЦИИТЕ ШТО ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА КАКО И ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО СОДРЖАТ СУПСТАНЦИИ ШТО ЈА ОСИРОМАШУВААТ
ОЗОНСКАТА ОБВИВКА
Член 1
Со цел превземање на мерки заради заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина, како и да се придонесе кон глобалните напори за заштита
на озонската обвивка со оваа наредба се забранува производството и прометот на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка, како и производството и
промет на производи што содржат супстанции што ја
осиромашуваат озонската обвивка, дадени во Прилогот
кој е составен дел на оваа наредба.
Член 2
Министерството за животна средина и просторно
планирање, ги превзема неопходните мерки за спроведување на оваа наредба.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба
престанува да важи Наредбата за забрана на увоз на
употребувани фрижидери, замрзнувачи или други уреди за ладење или замрзнување и увоз на супстанциите
што ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 87/06).
Член 4
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-5101/11
21 јуни 2010 година
Скопје
Министер за животна
средина и просторно
планирање,
д-р Неџати Јакупи, с.р.

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,

Министер за економија,
д-р Фатмир Бесими, с.р.

Министер за здравство,
д-р Бујар Османи, с.р.

Љупчо Димовски, с.р.

Љупчо Димовски, с.р.

9 јули 2010
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1718.
Врз основа на член 22 став 1 од Законот за животна средина (“Службен весник на Република Македонија”
бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), министерот за животна средина и просторно планирање, во согласност со министерот за економија, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот
за здравство донесе
НАРЕДБА
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУПСТАНЦИИТЕ КОИ ЈА ОСИРОМАШУВААТ
ОЗОНСКАТА ОБВИВКА
Член 1
Со цел превземање на мерки заради заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина и
природата, како и да се придонесе кон глобалните напори за заштита на озонската обвивка со оваа наредба се
ограничува увозот на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка, дадени во Прилогот кој е составен дел на оваа наредба.
Член 2
Ограничувањето од член 1 на оваа наредба се постигнува со намалување од 5% на годишно ниво на увозот
на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка отпочнувајќи од 1.01.2013 до 31.12.2020 година, при
што вкупното намалување ќе изнесува 40% во однос на просечните количини на увоз за 2010 година.
Член 3
Министерството за животна средина и просторно планирање, ги превзема неопходните мерки за спроведување на оваа наредба.
Член 4
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-5101/12
21 јуни 2010 година
Скопје
Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р Неџати Јакупи, с.р.
Министер за економија,
д-р Фатмир Бесими, с.р.

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.
Министер за здравство,
д-р Бујар Османи, с.р.

Стр. 50 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 јули 2010

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1719.
Согласно член 52 став (4) од Законот за квалитет на
амбиентниот воздух („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/04, 93/07 и 35/10 ), министeрот за
животна средина и просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, МЕТОДОЛОГИЈАТА И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ
НА ЗАГАДУВАЧИ НА ВОЗДУХОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, методологијата и начинот на водење и одржување на Катастарот на загадувачи на воздухот.
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1) Катастар на загадувачи на воздухот е квалитативна и квантитативна евиденција на загадувачките
супстанции и изворите на загадување кои испуштат загадувачки супстанции во воздухот во кои е вклучена и
карта на загадувачите;
2) Деловен субјект е правно или физичко лице кое
со својата работа или активност може да предизвика
загадување на воздухот;
3) Деловна единица e самостојна или посебна техничко-технолошка единица, дел во или околу инсталацијата, лоциран на географски одредено место со дефинирани испусти на отпадните гасови и пареи,
4) Поединечните извори на емисија во воздухот
се посебни идентификувани извори на емисии на загадувачки супстанции во воздухот на одредено место кои
можат да бидат производни и непроизводни;
5) Производни извори на емисија се:
- Инсталации за производство на енергија (толинска, електрична, за индустриски процеси, печки за процеси на производство) со топлинска моќ над 250 kW;
- Инсталации за производни и индустриски процеси
како рафинерија за нафта, челичарници, ливници, преработка на обоени метали, производство на хемиски и
петрохемиски производи, производство на цемент,
асфалтни бази, согорување и горење на отпад, производство на хартија, прехрамбена индустрија, преработка на кожа, тутунска индустрија, уреди-пречистителни станици за отпадна вода од инсталации и населени
места и др.
6) Непроизводни извори на емисија се: aдминистративни установи, здравствени установи (болници),
образовни установи (училишта) и установи за услужни
дејности.
7) Колективни извори на емисија во воздухот се
збир на емисии кои самостојно имаат мала емисија во
воздухот на просторот на населените места, а не се опфатени во поединечните извори. Во овие извори спаѓаат емисиите од затоплување по домовите, емисиите
при согорување на горива во мали котли со топлинска
моќ под 250 kW.
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8) Подвижни извори на емисија се емиси од сите
видови на возила во сообраќајот.
9) Фугативна емисија e емисија на загадувачки
супстанции во воздух, кои не се ослободуваат во околината преку испуст, туку, преку прозор, врата, вентилациони отвори, недефинирани испусти или други
отвори.
10) Материјален биланс преставува збирен приказ
на уделот на сите супстанци кои влегуваат, настануваат и излегуваат во текот на одреден технолошки процес.
Член 3
Катастарот на загадувачи на воздухот (во натамошниот текст: Катастар) се состои од збир на систематизирани, обработени податоци за изворите на емисии и
за емисиите на загадувачки супстанции во воздухот, во
кој се утврдуваат изворите на загадување, по локација
и вид, како и се идентификуваат загадувачките супстанции кои се емитираат во воздухот по вид и количина.
Член 4
(1) Податоците за количината на емисии на загадувачките супстанциите во воздухот во Kатастарот се
прикажуваат за секој испуст кај поединечен извор
(производен и непроизводен), за фугативната емисија
од поединечниот извор, за емисијата за одредено населено место каде што се создава, за емисијата од колективен извор, за емисите кои произлегуваат од операции на постапување со отпад и други релевантни податоци кои се однесуваат за испуштање на загадувачки
супстанции во воздухот, при што:
а) податоците за емисии од поединечни извори се
изразуваат на ниво на:
- испуст;
- деловна единица (производен или непроизводен
извор на емисија);
- вкупно испуштање на ниво на правното или физичко лице, и
- населено место (население, општина, град и регион).
б) податоците за емисии од колективни извори на
емисија во воздухот се изразуват на ниво на:
- населено место;
- дел од населено место (населба);
- општина или град и
- регион.
(2) Податоците од ставот (1) на овој член се прикажаат во форма на графикони и карти.
Член 5
(1) Заради водење и одржување на Катастарот правните и физичките лица квалитативните и квантитативните податоци за загадувачките супстанци и изворите
на загадување кои испуштаат загадувачки супстанции
во воздухот треба да се доставуваат на обрасците дадени во Прилозите број 1, 2 и 3 кои се составен дел на
овој правилник.
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(2) Обрасците се пополнуваат рачно или во електоронска форма со точни, јасни и читливи податоци.
(3) Правните и физичките лица кои својата дејност
или активност ја водат на две или повеќе деловни единици, а кои не се на иста општина, податоците за водење и одржување на Катастарот треба да ги доставуваат
поединечно за секоја деловна единица која врши испуштање на емиси на загадувачки супстанции во воздухот, како и вкупно за сите деловни единици.

држава, земајќи ги во предвид сите активности кои
емитираат загадувачки супстанции во воздухот со примена на методологијата пропишана во Правилникот во
член 7 став (2) од овој правилник .
(3) Доколку количината на емисиите на загадувачки
супстанци во воздухот од колективните извори може
да се идентификува со одделни методи за мерење, тогаш податоците од тие мерења се внесуваат во Катастарот.

Член 6
(1) Базата на податоци на Катастарот се одржува на
начин кој овозможува постигнување на високи карактеристики за изведба, чување и складирање на податоците, пребарување на податоците, дава соодветен баран приказ, овозможува анализа на податоците по пребарувачки податоци, како и овозможува користeње на
податоците со цел прикажување нивен тренд на промени.
(2) Добиените податоци се внесуваат во базата на
податоци на Катастарот поединечно во определено место специфицирано за секој податок.

Член 9
Количината на емисија од малите котли за затоплување на администартивните објекти и домаќинствата
се пресметува врз основа на податоците за видот на горивото и количината на горивото што се троши во даден временски период за затоплување за одредена општина или статистички регион или на ниво на држава
со примена на методологијата пропишана во Правилникот во член 7 став (2) од овој правилник .

Член 7
(1) Податоците за количините на емисии на загадувачки супстанции во воздухот од поединечните извори
на емисија кои се наведени во Катастарот, се водат согласно податоците од дневникот кој го водат правните и
физички лица за спроведеното следење, мерење и обработка на податоците на емисија на загадувачки супстанции во воздухот од секој поединечен извор.
(2) Доколку количината на емисијата на загадувачките супстанции во воздухот од поединечните извори
на емисија не може да се утврди на начин утврден во
ставот (1) од овој член, тогаш пресметката се врши врз
база на материјалниот биланс и со примена на методологијата од Правилникот за методологија за инвентаризација и утврдување на нивото на емисии на згадувачките супстанции во атмосферата во тони на годишно
ниво за сите видови дејности, како и други податоци за
доставување на програмата за мониторинг на воздухот
во Европа (ЕМЕП) („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 142/07).
(3) Фугативната емисија се пресметува со примена
на методологијата од Правилникот од став (2) на овој
член.
(4) Вкупната количина на емисии во воздухот за поединечни извори се пресметува како збир од поедините
количини на емисија од секој поединечен испуст земајќи ја и количината на фугативната емисија.
Член 8
(1) Количината на емисија на загадувачки супстанци во воздухот од колективните извори на емисија се
води врз основа на спроведена пресметка.
(2) Пресметката од став (1) на овој член се врши со
користење на постоечките статистички податоци за
одредена општина, статистички регион и на ниво на

Член 10
Количините на емисијата на загадувачки супстанци
во воздухот од подвижни извори се пресметува врз основа на бројот на одделните типови на возила што се
во сообраќај (патен, воздушен, железнички и воден) и
видот и количината на потрошеното гориво во согласност со методологијата пропишана во Правилникот во
член 7 став (2) од овој правилник.
Член 11
(1) Правните и физичките лица кои доставуваат податоци за водење и одржување на Катастарот доколку
сметаат дека со прикажување или јавна достапност на
одредени податоци може да се направи штета во планот за работа, конкурентноста на пазарот и финансискиот ефект, при потполнувањето на обрасците од прилозите 1, 2 и 3 од овој правилник потребно е да укажат
за тоа кои податоците се од доверливи природа, соглсно прописите за класифицирани информации.
(2) Доверливоста на достапноста до податоците од
став (1) не се однесува на информациите за количините
на емисии во воздухот на загадувачките супстанции,
ризиците од индустриски несреќи, резултатите од мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух во
реонот на деловниот субјект, мониторинг на емисиите
на загадувачките супстанции во воздухот, плановите за
редукција на емисиите и мерки кои се превземаат за
редукција на емисиите.
Член 12
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 07-4543/6
1 јуни 2010 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р Неџати Јакупи, с.р.
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1720.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана
на 23 јуни 2010 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на измена и дополнување на Генералниот урбанистички план
за с. Мислешево - Струга бр.07-154/12, донесена од Советот на општина Струга на 9 февруари 2005 година
(„Службен гласник на општина Струга“ бр.46/2005).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Рамиз Мерко - градоначалник на општина Струга со Решение У.бр.244/2009
од 21 април 2010 година поведе постапка за оценување
на уставноста и законитоста на Генералниот урбанистички план означен во точката 1 од оваа одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот со
основ се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со Уставот, Законот за просторното и урбанистичко планирање како и Законот за заштита на
Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.
4. Судот на седницата утврди дека Советот на општина Струга на 9 феврури 2005 година донел Одлука
за донесување на измена и дополнување на Генералниот урбанистички план за с. Мислешево Струга бр.07154/12.
Според член 1 од Одлуката, со оваа одлука се донесува измена и дополнување на Генералниот урбанистички план за с. Мислешево - Струга.
Согласно член 2 од Одлуката, Генералниот урбанистички план содржи: графички дел, текстуален дел,
стручна ревизија, одговор на стручната ревизија и извештај од стручната расправа.
Согласно член 3 од Одлуката, извештајот од стручната расправа е составен дел од Одлуката.
Според член 4 од Одлуката, Генералниот урбанистички план за с. Мислешево - Струга ќе го спроведува
Министерството за транспорт и врски ПЕ Струга, врз
основа на согласност на предлог-планот бр.13-792 од 2
февруари 2005 година, издадено од страна на Министерството за транспорт и врски - Скопје.
Во член 5 од Одлуката е предвидено дека Генералниот урбанистички план за с. Мислешево - Струга се
заверува со печат и потпис од Градоначалникот на општина Струга, со назначување на бројот и датумот на
седницата на која е донесен.
Со член 6 од Одлуката е утврдено дека таа влегува
во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струга“.
Оваа одлука е објавена во „Службен гласник на општина Струга“ бр.46/2005.
Во натамошната постапка, Судот од увидот извршен во документацијата доставена од страна на Советот на општина Струга и од Министерството за транспорт и врски, утврди дека пред донесување на оспорената одлука за измена на Генералниот урбанистички
план се спроведени наведените дејствија.
Нацрт-планот бил изработен од ИН-ПУМА - Скопје, на кој нацрт-план изработена била стручна ревизија
од страна на „Простор“ - Куманово.
Главниот архитект на град Струга врз основа на Записникот бр.23-1980/1 од 30 декември 2004 година, донел Заклучок со кој го утврдил текстот на Нацрт-пла-
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нот за донесување на измена и дополнување на Генералниот урбанистички план бр.23-2981/1 од 30 декември 2004 година, кој заклучок бил доставен до Градоначалникот заради донесување на Одлука за организирање на стручна расправа.
Градоначалникот на Струга донел Одлука бр.081983/1 од 30 декември 2004 година, за организирање на
стручна расправа по Нацрт-планот, која била одржана
на 10 јануари 2005 година во просториите на локалната
самоуправа.
Од увидот извршен во Извештајот од стручната
расправа изготвен од главниот архитект на градот е
констатирано дека на расправата присуствувале главниот архитект, претставник на Министерството за
транспорт и врски ПЕ Струга, претставник на „Електро“ - Струга, преставник на МЈП „Проаква - Струга“,
и претставник на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на која биле прифатени
одредени забелешки што е констатирано од Известувањето бр.23-7/2 од 14.01.2005 година, за постапување по
заблешките од стручната ревизија.
На 14.01.2005 година Министерството за транспорт
и врски дало стручно мислење во врска со Нацрт-планот со насоки во планот да бидат вградени сугестиите
и забелешките од стручната ревизија и стручното мислење од Министерството за транспорт и врски.
5. Во членот 8 став 1 алинеите 3 и 10 од Уставот како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се утврдени владеењето на правото и
уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата.
Условите и начинот на системот на просторното и
урбанистичкото планирање, видовите и содржината на
плановите, изработувањето и постапката за донесување
на плановите, спроведувањето на плановите и следењето на реализацијата на плановите, надзорот и други
прашања од областа на просторното и урбанистичкото
планирање се уредени со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија“ бр.51/2005).
Во Главата VI „Преодни и завршни одредби“ на
овој закон, во членот 80 е утврдено дека постапката за
донесување урбанистички планови започната пред денот на примената на овој закон (1 јули 2005 година), ќе
продолжи според одредбите на законот кој бил во сила
на денот на нивното отпочнување, доколку урбанистичкиот план ја помине фазата на стручна расправа
или фазата на јавна анкета и јавна презентација.
Имајќи го предвид изнесеното, анализата на правната и фактичката состојба во однос на постапката за
донесување на оспорената одлука, е извршена во однос
на Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
4/1996, 28/1997, 18/1999, 53/2001 и 45/2002) кој бил во
сила во времето на отпочнувањето на постапката за донесување на оспорената Одлука.
Генералниот урбанистички план според членот 10
став 1 од Законот, се донесува за подрачје на населено
место, стопански комплекс и за други подрачја предвидени за градба. Според ставот 2 на овој член од Законот, генералниот урбанистички план содржи синтезен
графички приказ на планските решенија во границата
на урбаното подрачје со билансни показатели за урбаните единици и блокови и за инфраструктурата. Синтезниот графички приказ содржи: граница на урбаното
подрачје, намена на земјиштето на урбаните блокови,
решенија на генерални видови и објекти на сообраќајна
и друга инфраструктура. Билансните показатели содржат: податоци за површините и намените, показатели
за инфраструктурата и параметри за уредување на про-
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сторот на урбаните блокови согласно со соодветните
стандарди и нормативи. Генералниот урбанистички
план, како план од пониско ниво, мора да биде усогласен со просторниот план.
Според ставот 3 на овој член од Законот, документацијата на генералниот урбанистички план за постојната состојба и проекциите претставува документациона основа на планот, која заедно со нацртот на планот
се доставува на стручна ревизија според членот 19 на
овој закон.
Според членот 17 став 1 од Законот, плановите од
член 7 на овој закон се изработуваат како нацрт и предлог на план. Според ставот 2 на овој член од Законот,
по нацртот на просторниот план на Републиката, просторните планови на регион, национален парк, Град
Скопје и на општината за генералниот урбанистички
план се организира стручна расправа, со учество на
претставници на органите и организациите од подрачјето опфатено со планот. Во ставот 5 на овој член од
Законот е утврдено дека стручната расправа по просторниот план на општина и на Град Скопје и по генералниот урбанистички план, како и јавната анкета по
деталниот урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општина, ги организира општината, односно градот Скопје.
Согласно ставот 7 на овој член, одлука за организирање на јавна анкета по нацрт детален урбанистички
план и урбанистичка документација за населено место
во општината донесува градоначалникот на општината,
односно градоначалникот на градот Скопје по утврдување на нацртот на планот од страна на општинската
администрација. Според ставот 8 од овој член како и
институциите особено од областа на заштитата на спомениците на културата, во текот на изработката на плановите од членот 7 на овој закон, доставуваат свои барања со предлог на мерки и режим на планирање и уредување на просторот.
Според член 18 од Законот, јавната анкета по генералниот урбанистички план ја организира општината и
се спроведува со излагање на планот на јавно место
најмалку 10 дена, во кој рок заинтересираните граѓани
и правни лица од конкретното подрачје опфатено со
планот, доставуваат писмени забелешки на анкетни листови до организаторот на анкетата. За времето и местото каде ќе биде изложен планот задолжително се
објавува соопштение во јавните гласила.
Согласно членот 19 став 1 од Законот, на нацртот
на плановите од член 7 од овој закон, пред организирањето на стручната расправа, односно јавната анкета, се
врши стручна ревизија. Според ставот 2 на овој член
стручната ревизија на урбанистичките планови според
програмата од членот 13 на овој закон ја врши стручна
научна институција или комисија што ја определува,
односно формира министерот надлежен за работите за
уредување на просторот.
Согласно член 20 став 1 од овој закон, измените и
дополнувањата на плановите се вршат по иста постапка пропишана за нивното донесување, доколку со овој
закон не е поинаку уредено.
Според член 22 ставовите 6 и 7 и член 23 од овој закон, урбанистичките планови се донесуваат по издавањето согласност од министерството надлежно за работите на урбанизмот, во рок од 20 дена од денот на поднесувањето на барањето, а доколку не е издадена во
овој рок, ќе се смета дека истата е издадена.
Имајќи ги предвид изнесените законски одредби и
утврдената фактичка состојба која се заснова на доставената документација, Судот утврди дека постапката за
донесување на Одлуката за изменување и дополнување
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на Генералниот урбанистички план за с. Мислешево Струга бр.07-154/12 од 9 февруари 2005 година, донесена од Советот на општина Струга не била спроведена
согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање. Ова дотолку повеќе што и од одговорот на Советот на општината произлегува дека се потврдуваат наводите во иницијативата дека измените на Генералниот
урбанистички план не биле истакнати во зградата на
општината за време на одржувањето на јавната анкета,
како и тоа дека извештајот за неприфатените, односно
прифатените забелешки од јавната анкета не бил доставен до Советот на општината на седницата при донесувањето на оспорената одлука што било спротивно на
цитираните одредби од Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Според Судот, а имајќи ја предвид одредбата од
член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот, произлегува дека
при уредување и хуманизација на просторот се бара
почитување на законските прописи кои се однесуваат и
на заштитата и унапредувањето на животната средина
и на природата. Во постапката за донесување на урбанистички планови општините Охрид, Струга, Ресен и
Дојран, треба да ги почитуваат и одредбите од Законот
за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро со кои овие езера како добра од општ интерес
се споменици на природата и се под посебна заштита.
Во членот 9 став 1 од Законот се предвидува дека
градежни, хидромелиоративни, хортикултурни или
други работи на крајбрежјата на езерата можат да се
изведуваат само под услови и на начин утврдени со
просторните планови на регионите, просторните планови на општините: Охрид, Струга, Ресен и Дојран, урбанистичките планови на населените места и урбанистичките планови на подрачјата со специјална намена,
како и со прописите за спроведување на овие планови.
Согласно став 2 на членот 9 од истиот закон, плановите од став 1 на овој член се донесуваат по претходно
прибавено мислење од Републичкиот завод за заштита
на природните реткости.
Од анализата на наведените законски одредби произлегува дека езерата се споменици на природата од
особено значење за општествената заедница и се под
посебна заштита и истите не смеат да се загадуваат,
меѓу другото, и со внесување на непречистена отпадна
вода од населените места поради што произлегува и
обврската при донесување на урбанистичките планови
кои предвидуваат градежни, хидромелиоративни, хортикултурни или други работи на крајбрежијата на езерата, претходно да се прибави мислење од надлежен
орган за заштита на природните реткости.
Тргнувајќи од изнесеното во конкретниот случај,
Советот на општина Струга, во постапката која претходела на донесување на оспорената Одлука за изменување на Генералниот урбанистички план, не побарал
мислење од органот надлежен за заштита на природните реткости, Судот оцени дека оспорената одлука не е
во согласност со Уставот и со Законот за заштита на
Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта,
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р
Зоран Сулејманов.
У.бр.244/2009
23 јуни 2010 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“
1721.
Врз основа на членовите 1, 2, 3, 8, 9, 11 и 12 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2006 и 54/2007), Одборот
за доделување на државната награда „Мајка Тереза“, на
седницата одржана на 23 jуни 2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА
„МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО 2010 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО
ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС НА
ДРЖАВАТА ВО ОБЛАСТА НА ХУМАНОСТА И
ЧОВЕЧКАТА СОЛИДАРНОСТ И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНОТО
РАЗБИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА СОРАБОТКАТА КАКО
МЕЃУ НАРОДИТЕ, ТАКА И МЕЃУ ПРИПАДНИЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, КУЛТУРИ
И ВЕРИ
I. За остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност, државната награда се доделува на:
- Олга Јотовска, м-р сци. д-р на мед. педијатар и
- Халил Зендели, писател.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-3113/2
7 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Одборот за доделување на
Државна награда „Мајка Тереза“
акад. Митко Маџунков, с.р.
___________

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
1722.
Врз основа на член 136 став 7 и 8, член 138 став 6,
член 139 став 2 и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр.
14/06, 24/07, 103/08 и 67/10) директорот на Агенцијата
за цивилно воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ И
СТЕКНУВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА
НА ПЕРСОНАЛОТ ЗА ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ, БАГАЖ,
СТОКА И ПОШТА
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот на вршење на обуката за стекнување на стручна оспособеност како и посебните услови во однос на потребниот
кадар за обука, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење на организациите или центрите за обука, формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за работа на организациите или центрите за обука, начинот на спроведување на редовната и вонредната проверка на стручната
оспособенсот, условите за стекнување на дозволи,, начинот на издавање, продолжување, промена и суспендирање на дозволите, формата, содржината, рокот на
важење, видот и евиденцијата на дозволите и овластувањата, како и критериумите, начин и постапка за
признавање на завршена обука, програми за обука, по-
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ложени испити, стекнати дозволи и овластувања во
странство на персоналот за прифаќање и испраќање на
воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта (во натамошниот текст: персонал за прифат и отпрема).
Член 2
Одделните изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1) дозвола е исправа со која се потврдува дека лицето кое спаѓа во персонал за прифат и отпрема е оспособено за вршење на определени стручни работи на
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта, а кои се од значење за безбедноста
на воздухопловството;
2) овластување е одобрение запишано во дозволата, со коешто се утврдени посебните услови, права или
ограничувања што се однесуваат на работа која опфаќа
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта;
3) компетентност е поседување на соодветно знаење, вештина и искуство неопходни за безбедно извршување на работи на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта, соодветни на
овластувањата впишани во дозволата;
4) давател на услуги на прифат и отпрема е правно или физичко лице што на трети лица им обезбедува
една или повеќе услуги на прифаќање и испраќање на
воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта;
5) работи на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта опфаќаат
организирање и координирање на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта,
усогласување на плановите на прифаќање и испраќање
на воздухопловите на воздухопловното пристаниште и
контролирање на извршувањето на работите на прифаќање и испраќање (во натамошниот текст работи на
прифат и отпрема);
6) координатор на сообраќај е лице кое врши координирање, усогласување и контролирање на оперативните планови за сообраќај на воздухопловно пристаниште;
7) диспечер на воздухоплови на платформа е лице кое ги усогласува и контролира активностите на
платформа;
8) диспечер на патници е лице кое врши усогласување и контролирање на прифат и отпрема на патници и багаж;
9) контролор на опслужување на воздухоплов е
лице кое врши постојана контрола над работите на опслужување на воздухоплови, патници, багаж, стока и
пошта;
10) балансер на воздухоплов е лице кое врши планирање на утовар, составување на листа на оптеретување и одредување на центражата на воздухопловот;
11) надзорник на товарање е лице кое врши постојан надзор на товарењето во воздухоплов (товарање,
натоварување и сл);
12) диспечер на специјална опрема е лице кое врши дистрибуција на потребната специјална опрема со
која се вршат дел од услугите на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта;
13) стартер-паркер на воздухоплов е лице кое врши водење и паркирање на воздухоплов и давање на
сигнали за стартување на моторите на воздухопловот;
14) ракувач на генератор и агрегат е лице кое врши ракување со електричниот генератор и воздушниот
агрегат;
15) ракувач со аеродромска опрема е лице кое
управува со моторни возила и друга опрема чија вкупна маса е до 3.500 кг и со која се врши прифат и отпрема на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта;
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16) возач со специјална опрема е лице кое управува со: возило за туркање и/или влечење на воздухоплови, автобус, карго утоварувач, возило за одмрзнување и заштита од замрзнување на воздухоплови и други
моторни возила и/или опрема чија вкупна маса е над
3.500 кг;
17) референт за прифат и отпрема на патници и
багаж е лице кое врши регистрирање на патниците и
нивниот багаж и водење на патниците до и од авионот;
18) референт за прифат на стока и пошта е лице
кое врши прием, подготовка на стока и пошта;
19) референт за отпрема на стока и пошта е лице
кое врши проверка на тежината на стока и пошта, проверка на опремата за врзување и доставување на документација со податоци за товарот до службата за баланс;
20) инструктор за прифат и отпрема на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта е лице кое
врши обука на работници кои се оспособуваат за вршење на стручни работи на прифат и отпрема на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта;
21) оценувач на обука е лице кое врши контрола
на спроведената обука;
22) програма за обука е документ кој го изработува организацијата или центарот за обука, а го одобрува
Агенцијата за цивилно воздухопловство, со кој се утврдуваат цели на секоја од фазите на обуката, содржина
на предметите, начинот на полагање на испитите, обемот на материјата која е предмет на полагање како и
потребното ниво на знаење за секоја категорија и тип
на овластување и друго.
II. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ
1. Услови за вршење на обука
Член 3
Стручна оспособеност на персоналот за прифат и
отпрема се стекнува во овластени организации или
центри за обука кои треба да ги исполнуваат посебните
услови пропишани со овој правилник.
Член 4
(1) За да вршат обука на персонал за прифат и отпрема, организациите или центрите за обука треба да
имаат уверение, издадено од страна на Агенцијата за
цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст
Агенција).
(2) Потребните услови за добивање на уверение се
однесуваат на техничката и оперативната способност и
соодветната подготвеност на организациите или центрите за обука, за организирање на курсеви за обука:
- да имаат програма за обука на персонал за прифат и
отпрема во согласност со меѓународните стандарди и
препорачани практики на ICAO, како и во согласност со
правилата на IATA Airport Handling Manual, IATA DGR
manual, АЕА training recommendations for De-Icing/AntiIcing of Aircrafts on the groung и други прирачници на
IАТА, ACI, и други воздухопловни организации за соодветните категории и типови на овластувања;
- да имаат стручен кадар кој ќе ја спроведува обуката и кој поседува дозвола/овластување за инструктор
согласно одобрената програма за обука;
- да имаат соодветни простории и опрема за изведување на обуката во согласност со меѓународните стандарди и препорачани практики на ICAO, како и во согласност со правилата на IATA Airport Handling Manual,
IATA DGR manual, АЕА training recommendations for
De-Icing/Anti-Icing of Aircrafts on the groung и други
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прирачници на IАТА, ACI, и други воздухопловни организации за соодветните категории и типови на овластувања и одобрената програма за обука и
- да имаат соодветна стручна литература во согласност со меѓународните стандарди и препорачани практики на ICAO, како и во согласност со правилата на
IATA Airport Handling Manual, IATA DGR manual, АЕА
training recommendations for De-Icing/Anti-Icing of
Aircrafts on the groung и други прирачници на IАТА,
ACI, и други воздухопловни организации за соодветните категории и типови на овластувања и одобрената
програма за обука.
2. Форма, содржина, евиденција и начин на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за вршење на обука на персонал за прифат и
отпрема на организациите или центрите за обука
Член 5
(1) За издавање, продолжување, обновување или
промена на уверението за вршење на обука на персонал за прифат и отпрема, организациите или центрите
за обука поднесуваат барање до Агенцијата, со кое се
приложуваат докази дека се исполнети условите за добивање на Уверение наведени во член 4 на овој правилник.
(2) Барањето за продолжување на Уверението се
поднесува најмалку 30 дена пред истекот на важноста
на уверението, а за обновување најдоцна 30 дена по
истекот на важноста на уверението.
(3) Доколку организацијата или центарот за обука
не поднесе барање за продолжување или обновување
во роковите утврдени во став (2) на овој член, уверението се смета за повлечено.
Член 6
(1) Агенцијата по приемот на барањето, врши проверка дали е уплатена административна такса, проверка на приложената документација, како и оперативна
проверка со цел да се утврди дали организацијата за
обука ги исполнува условите и техничките можности
за вршење обука на персонал за прифат и отпрема.
(2) Проверките од став (1) на овој член се вршат и
при продолжување, обновување или промена на уверението.
(3) При извршување на проверките од став (1) на
овој член Агенцијата користи листи за проверки претходно изготвени согласно документацијата и податоците кои се проверуваат.
(4) Доколку од проверките наведени во став (1) на
овој член Агенцијата утврди дека одредена организација или центар за обука ги исполнува условите за вршење обука на персонал за прифат и отпрема донесува
решение за издавање, продолжување, обновување или
промена кое заедно со уверението за вршење на обука
му се доставуваат на барателот откако ќе донесе доказ
дека го платил надоместокот за издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за вршење
на обука.
(5) Доколку Агенцијата утврди дека одредена организација или центар за обука не ги исполнува условите
за вршење обука на персонал за прифат и отпрема донесува решение за одбивање на барањето за издавање,
продолжување, обновување или промена на уверение
за вршење на обука кое ќе ги содржи причините за одбивањето.
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Член 7
(1) На организации или центри за обука, уверението
за вршење обука на персонал за прифат и отпрема, им
се издава во форма и содржина согласно административното упатство на ЈАА – АGМ дел 5, прилагодено на
персонал за прифат и отпрема.
(2) За издадените уверенија за вршење на обука на
персонал за прифат и отпрема, Агенцијата води евиденција.
(3) Евиденцијата од став (2) на овој член содржи
податоци за работата на организацијата која врши обука на персонал за прифат и отпрема, како и контакт телефони и адреси на одговорните лица.
3. Начин на вршење на обука на персонал за прифат и
отпрема за стекнување на стручна оспособеност
Член 8
(1) Обуката за стручно оспособување на персонал
за прифат и отпрема треба да ги оспособи лицата кандидати за персонал за прифат и отпрема со неопходното знаење, рутина и вештина за стекнување на дозвола
и/или одредени овластувања.
(2) Обуката од став (1) на овој член се состои од:
- почетна обука;
- обука за стекнување на дозвола и/или овластување;
- континуирана обука и
- напредна обука.
(3) Обуката се смета за успешно завршена доколку
кандидатот покажал успех од најмалку 80% по секој
предмет поединечно.
3.1. Почетна обука
Член 9
(1) Почетната обука има за цел лицето кандидат за
персонал за прифат и отпрема да стекне основни знаења и вештини, кои ќе му овозможат започнување на
обуката за стекнување на дозвола и/или овластување.
(2) Обуката од став (1) на овој член опфаќа обука во
две фази: основна обука и квалификациона обука за
одредена категорија на овластување.
(3) Основната обука од став (2) на овој член се
спроведува за сите категории на овластувања по следните предмети:
1. Воздухопловни прописи;
2. Воздухопловни пристаништа и аеродромски сообраќај;
3. Основно познавање на воздухопловна навигација, метеорологија и правилата и системите на контрола
на летање и
4. Воздухопловна техника.
(4) Квалификационата обука за одредена категорија на овластување се спроведува по следните предмети:
1. Подготовка и оперативна контрола на воздушниот сообраќај;
2. Аеродромска опрема и системи;
3. Стручна терминологија на англиски јазик и
4. Тежина и центража на воздухоплов.
3.2. Обука за стекнување на одреден тип
на овластување
Член 10
(1) По успешно завршената почетна обука, кандидатот може да започне обука за стекнување на одреден
тип на овластување која се состои од стекнување на
знаења и вештини кои водат до компетентност.
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(2) Обуката од став (1) на овој член се врши на начин утврден со програмата за обука во две фази: преодна обука и обука на работно место.
(3) Преодната обука опфаќа пренесување на теоретски знаења на кандидатот преку користење на различни методи, вклучувајќи и симулација, а со цел зајакнување и подобрување на стекнатите вештини, рутини и
способности.
(4) Обуката на работно место има за цел интегрирање во пракса на претходно стекнатите знаења, вештини
и рутини поврзани со работното место под надзор на
инструктор во реална ситуација и запознавање со оперативните прирачници и постапки, опремата на работното место и координација со други субјекти.
(5) По исклучок од став (4) на овој член, ако во
употреба се воведува нов тип на техничко средство,
уред или систем за кој нема лице со соодветна важечка
дозвола, односно овластување за инструктор, оспособувањето го спроведува стручно лице овластено од
страна на производителот.
3.3. Континуирана обука
Член 11
(1) Континуирана обука се спроведува за персонал
со важечка дозвола и овластување со цел одржување и
подобрување на нивото на стекнатото знаење и вештини и се спроведува на секои 12 месеци според годишниот план за обука.
(2) Обуката од став (1) на овој член се состои од:
обука за ревизија, зајакнување или надградување на
постоечкото знаење и вештини (refresh training), обука
за вонредни ситуации (emergency training) и обука за
нови овластувања, процедури и системи (conversion
training).
3.4. Напредна обука
Член 12
(1) Напредната обука има за цел да обезбеди дополнително знаење и вештини за лицето кандидат кое поседува важечка дозвола и/или овластување за стекнување на овластување инструктор и оценувач на обука.
(2) Напредната обука од став (1) на овој член може
да ја започне кандидатот кој ги исполнува следните услови:
- да поседува доказ за завршено високо образование
- да поседува важечка дозвола на персонал за прифат и отпрема
- да има солидно познавање на англиски јазик и
стручна терминологија и
- да има најмалку шест години работно искуство на
работи поврзани со соодветното овластување.
4. Одржување на компетентност
Член 13
(1) Секој давател на услуги на прифат и отпрема
мора да има одобрена програма за одржување на компетентноста, каде е опишан процесот на одржување на
компетентност на персоналот за прифат и отпрема.
(2) Програмата од ставот (1) на овој член ја одобрува Агенцијата, а како минимум треба да содржи: минимален број на часови работа за одреден период, детален опис на процесот на оценување/испитување на
компетентност, начинот на назначување на оценувачот/испитувачот, програма и динамика на спроведување на континуирано оспособување, архивирање на документацијата за следење на компетентноста и административните постапки поврзани со целиот процес.
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(3) Одржување на компетентност по одобрена програма се спроведува во рамките на тековната работа
или во случај на прекин на работата.
5. Евиденција
Член 14
(1) Организациите или центрите за вршење на обука на персоналот за прифат и отпрема се должни да водат посебно досие за секој кандидат кој посетувал обука во кое се наведуваат личните податоци на кандидатот и податоци за траење на обуката, податоци за инструкторите кои ја вршеле обуката, за положените испити, степенот на оспособување и видот на работите за
кои кандидатот се обучува.
(2) Организациите или центрите за вршење на обука на персоналот за прифат и отпрема се должни да водат и евиденција за извршените обуки и за издадените
потврди за завршена обука.
Член 15
(1) Организациите или центрите за обука се должни
да му издадат потврда за завршена обука на секој кандидат кој ја завршил обуката.
(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи: име
на организацијата или центарот, лични податоци за
кандидатот, податоци за обуката која што ја завршил
кандидатот, датум на почеток и завршување на обуката, оценки по предметите и општиот успех на кандидатот.
III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕДОВНА И
ВОНРЕДНА ПРОВЕРКА
1. Редовни проверки
Член 16
(1) Кандидатот треба во рок од 30 дена по успешно
завршената обука за стекнување на дозвола и/или овластување, да поднесе барање до Агенцијата за полагање
на испитот за стекнување на дозвола и/ или овластување.
(2) Образецот на барањето е даден во Прилог 1 кој е
составен дел на овој правилник.
(3) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за координатор на сообраќај
поднесува доказ за:
- завршена најмалку средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за
координатор на сообраќај;
- најмалку 1 година самостојна работа како диспечер на воздухоплови на платформа;
- најмалку една година работа под надзор (од страна
на ОЈТI) на работи кои опфаќаат координирање на работата усогласување и контролирање на оперативните планови за сообраќај на воздухопловно пристаниште и
- познавање на англиски јазик најмалку оперативно
ниво 3 според Скала на ICAO за определување на нивото на познавање на јазикот.
(4) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за диспечер на воздухоплови на
платформа поднесува доказ за:
- завршена најмалку средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за
диспечер на воздухоплови на платформа;
- најмалку 1 година самостојна работа како контролор на опслужување на воздухоплов;
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- работно искуство од најмалку една година на вршење под надзор на работи кои опфаќаат усогласување
и контролирање на опслужување на воздухопловите на
платформа и
- познавање на англиски јазик најмалку оперативно
ниво 3 според Скала на ICAO за определување на нивото на познавање на јазикот.
(5) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за контролор на опслужување
на воздухоплов поднесува доказ за:
- завршена средна стручна подготовка- завршена
обука за стекнување на овластување за контролор на
опслужување на воздухоплов;
- најмалку 1 година самостојна работа како балансер на воздухоплови;
- работно искуство од најмалку една година на вршење под надзор на работи кои опфаќаат постојана
контрола над работите на опслужување на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и
- познавање на англиски јазик најмалку оперативно
ниво 3 според Скала на ICAO за определување на нивото на познавање на јазикот.
(6) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за балансер на воздухоплов
поднесува доказ за:
- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за
балансер на воздухоплов;
- најмалку 1 година самостојна работа како надзорник на товарање;
- работно искуство од најмалку една година на вршење под надзор на работите кои опфаќаат планирање
на утовар, составување на листа на оптеретување и
одредување на центражата на воздухопловот и
- познавање на англиски јазик најмалку оперативно
ниво 3 според Скала на ICAO за определување на нивото на познавање на јазикот.
(7) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за надзорник на товарање поднесува доказ за:
- завршена средна стручна подготовка- завршена
обука за стекнување на овластување за надзорник на
утовар;
- најмалку 1 година самостојна работа како ракувач
на аеродромска опрема, возач на специјална опрема
или диспечер на возачи;
- работно искуство од најмалку една година на вршење под надзор на работите кои опфаќаат постојан
надзор на утовар на воздухоплов и
- познавање на англиски јазик најмалку оперативно
ниво 3 според Скала на ICAO за определување на нивото на познавање на јазикот.
(8) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за диспечер на специјална
опрема поднесува доказ за:
- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за
диспечер на специјална опрема;
- најмалку 1 година на самостојна работа која опфаќа возење на специјална опрема;
- работно искуство од најмалку 6 месеци на вршење
под надзор на работи кои опфаќаат дистрибуција на
специјална опрема со која се вршат работите на прифат
и отпрема на воздухоплови, патници, багаж, стока и
пошта и
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- познавање на англиски јазик најмалку оперативно
ниво 3 според Скала на ICAO за определување на нивото на познавање на јазикот.
(9) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за стартер-паркер на воздухоплов поднесува доказ за:
- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за
стартер-паркер;
- најмалку 1 година самостојна работа како ракувач
на аеродромска опрема;
- работно искуство од најмалку 6 месеци на вршење
под надзор на работи кои опфаќаат водење и паркирање на воздухоплов и давање на сигнали за стартување
на моторите на воздухопловот и
- познавање на англиски јазик најмалку оперативно
ниво 2 според Скала на ICAO за определување на нивото на познавање на јазикот.
(10) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за ракувач на генератор и агрегат поднесува доказ за:
- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за
ракувач на генератор и агрегат и
- работно искуство од најмалку шест месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат ракување со
електричниот генератор и воздушниот агрегат.
(11) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за ракувач со аеродромска
опрема поднесува доказ за:
- завршена средна стручна подготовка;
- положен возачки испит за Б категорија;
- завршена обука за стекнување на овластување за
ракувач со аеродромска опрема и
- работно искуство од најмалку шест месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат ракување со
аеродромска опрема.
(12) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за возач на специјална опрема
поднесува доказ за:
- завршена средна стручна подготовка;
- положен возачки испит за Ц и Д категорија;
- завршена обука за стекнување на овластување за
возач на специјална опрема и
- работно искуство од најмалку шест месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат возење на
специјална опрема.
(13) Со барањето за полагање на испитот од став
(1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за
стекнување на овластување за диспечер на патници
поднесува доказ за:
- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за
диспечер на патници;
- познавање на англиски јазик најмалку оперативно
ниво 3 според Скала на ICAO за определување на нивото на познавање на јазикот;
- најмалку 1 година самостојна работа како референт за прифат и отпрема на патници и багаж и
- работно искуство од најмалку три месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат прифат и отпрема на патници и багаж- познавање на англиски јазик.
(14) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за референт за прифат и отпрема на патници и багаж поднесува доказ за:
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- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за
референт за прифат и отпрема на патници и багаж;
- познавање на англиски јазик најмалку оперативно
ниво 3 според Скала на ICAO за определување на нивото на познавање на јазикот и
- работно искуство од најмалку три месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат прифат и отпрема на патници и багаж- познавање на англиски јазик
(15) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за референт за прифат на стока
и пошта поднесува доказ за:
- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за
референт за прифат и отпрема на стока и пошта;
- работно искуство од најмалку три месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат прифат и отпрема на стока и пошта и
- познавање на англиски јазик најмалку оперативно
ниво 2 според Скала на ICAO за определување на нивото на познавање на јазикот.
(16) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за референт за отпрема на стока и пошта поднесува доказ за:
- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за
референт за прифат и отпрема на стока и пошта;
- работно искуство од најмалку три месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат прифат и отпрема на стока и пошта и
- познавање на англиски јазик најмалку оперативно
ниво 2 според Скала на ICAO за определување на нивото на познавање на јазикот.
(17) Со барањето за полагање на испитот од став
(1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за
стекнување на овластување за инструктор за прифат и
отпрема на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта поднесува доказ за:
- завршена средна стручна подготовка;
- важечка дозвола со впишани овластувања;
- работно искуство од најмалку три години на работни задачи од областа на соодветните овластувања;
- завршена обука за стекнување на овластување за
инструктор за прифат и отпрема на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и
- напредно познавање на англиски јазик најмалку
оперативно ниво 4 според Скала на ICAO за определување на нивото на познавање на јазикот.
(18) Со барањето за полагање на испитот од став (1)
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за оценувач на обука поднесува
доказ за:
- завршена висока стручна подготовка;
- важечка дозвола со впишани овластувања;
- работно искуство од најмалку три години на работни задачи од областа на соодветните овластувања;
- завршена обука за стекнување на овластување за
оценувач на обука и
- напредно познавање на англиски јазик најмалку
оперативно ниво 4 според Скала на ICAO за определување на нивото на познавање на јазикот.
Член 17
(1) Агенцијата, по прием на барањето за полагање
на испит, врши проверка дали кандидатот ги исполнува
условите за полагање на испит од член 16 на овој правилник.
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(2) Ако се утврди дека кандидатот ги исполнува
пропишаните услови, Агенцијата во рок од 30 дена од
денот на приемот на барањето донесува решение за
одобрување на полагање на испитот во кое се одредува
денот и местото на полагање на испитот.
(3) Полагањето на испитот не може да биде одредено во рок помал од 15 дена од денот кога решението од
став (2) на овој член му било доставено на кандидатот.
(4) Ако Агенцијата утврди дека кандидатот не ги исполнува пропишаните услови за полагање на испитот,
донесува решение за одбивање на барањето за полагање
испит во кое ги содржи причините за одбивањето.
Член 18
(1) Испитот го спроведуваат испитувачи кои со решение ги определува Агенцијата од утврдената листа
на воздухопловни стручњаци.
(2) За испитувач не може да се назначи лице кое ја
вршело обуката во организацијата или центарот за обука на персонал за прифат и отпрема.
(3) Бројот на испитувачи се утврдува во зависност
од бројот на предметите, односно од обемот на практичниот дел на испитот, при што еден испитувач може да биде испитувач за најмногу три предмети.
(4) Испитувачите во рок од 7 (седум) дена од денот
на завршувањето на испитот доставуваат извештај до
Агенцијата.
Член 19
Секој испитувач за спроведување на
прашува кандидатот од областа за која
решението и по завршување на испитот
пехот на кандидатот по предметите со
жил“ или „не положил“.

испитот го исе именуван со
го оценува усоценка „поло-

Член 20
(1) Испитот за стекнување на дозвола и/или овластување се состои од теоретски и практичен дел.
(2) Теоретскиот дел на испитот од став (1) на овој
член ги опфаќа предметите од член 9 став 3 и 4 на овој
правилник.
(3) Обемот на материјата која е предмет на полагање како и потребното ниво на знаење за секоја категорија и тип на овластување се определува со програмата
за обука од член 4 став 2 алинеја 1 на овој правилник.
(4) Теоретскиот дел на испитот од став (2) на овој
член се полага писмено на начин утврден со програмата за обука од член 4 став 2 алинеја 1 на овој правилник.
(5) Практичниот дел на испитот опфаќа проверка на
стручно знаење и вештина на оперативно работно место која се однесува на одреден тип на воздухоплов,
односно на одреден тип на аеродромска опрема и систем.
Член 21
(1) Испитот за продолжување на дозвола и овластување се состои од теоретски и практичен дел.
(2) Теоретскиот дел од испитот од став (1) на овој
член се полага за следните предмети:
1. Воздухопловни прописи;
2. Организација на сообраќај на пристанишна платформа и
3. Подготовка и оперативна контрола на воздушниот сообраќај.
(3) Практичниот дел од испитот од став (1) на овој
член се спроведува за следните предмети:
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1. Тежина и центража за категорија на овластување I;
2. Аеродромска опрема и системи за категорија на
овластување II, III и IV, и
3. Воздухопловни пристаништа и аеродромски сообраќај за категорија на овластување V и VI.
Член 22
(1) Испитот за стекнување на овластување за вршење на работи на инструктор, се состои од теоретски и
практичен дел.
(2) Теоретскиот дел, се полага усно по предметот
методика на наставата и основи на педагогијата, воздухопловни прописи и стручна терминологија на англиски јазик
(3) Практичниот дел, се полага по предметот методика на настава кој се полага преку одржување на час
со тема специфична за овластувањето.
Член 23
(1) Испитот се смета за положен доколку кандидатот во секој дел на испитот покаже успех од најмалку
80%.
(2) Ако кандидатот не положи еден или два предмети од теоретскиот дел на испитот може да полага поправен испит за тие предмети, во рок кој не може да
биде пократок од два месеци сметајќи од денот на соопштувањето на резултатот.
(3) Ако кандидатот не положи три или повеќе предмети од теоретскиот дел на испитот, испитот се повторува во целост, во рок кој не може да биде пократок од
шест месеци сметајќи од денот на соопштувањето на
резултатот.
(4) Ако кандидатот не го положи теоретскиот дел
на испитот два пати, за повторно пристапување на испит задолжително се спроведува дополнителна обука
во овластена организација или центар за обука.
(5) Практичниот дел на испитот кандидатот го полага по успешно поминат теоретски дел од испитот.
(6) Ако кандидатот не го положи практичниот дел
на испитот, се смета дека испитот не е положен во целост.
(7) Полагањето на испитот во целост кандидатот
може да го повтори само уште еднаш и тоа во рок не
пократок од шест месеци, од датумот на првото полагање.
2. Вонредни проверки
Член 24
(1) Постапката за вонредна проверка ја спроведува
Агенцијата, врз основа на предлог мерките од инспекциски записник и решение за суспензија на персоналот
за прифат и отпрема.
(2) Агенцијата донесува решение за вонредна проверка со кое се определува начинот и времето на спроведување на вонредната проверка и се доставува на лицето за кое се однесува.
(3) Вонредната проверка на стручна способност се
спроведува за определени предмети од теорискиот
и/или практичниот дел на испитот за стекнување на
дозвола и/или овластување.
(4) Во случај на успешно завршена вонредна проверка, Агенцијата со решение го повлекува решението
за суспензија.
(5) Во случај на неуспешно завршена вонредна проверка, Агенцијата со решение ја повлекува дозволата,
односно овластувањето.
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IV. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА И
КАТЕГОРИЈА И ТИП НА ОВЛАСТУВАЊА
1. Услови за стекнување на дозвола и/или
овластувања
Член 25
(1) Услови за стекнување на дозвола на персоналот
за прифат и отпрема се:
1. Да поседува доказ за завршена стручна подготовка пропишана со овој правилник;
2. Да поседува потврда за завршена соодветна обука во овластена организација или центар за одредено
работно место;
3. Да има потврда за положен испит за стекнување
дозвола и/или овластување;
4. Да има работно искуство пропишано со овој правилник;
5. Да поседува важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и
6. Да има соодветно познавање на англиски јазик и
стручна терминологија, согласно член 16 од овој правилник.
(2) Услови за стекнување на ново овластување кое
се впишува во дозволата на персоналот за прифат и отпрема се:
1. Да поседува важечка дозвола за персонал за прифат и отпрема;
2. Да поседува потврда за завршена соодветна обука во овластена организација или центар за обука;
3. Да има потврда за положен испит за стекнување
на овластување;
4. Да има работно искуство пропишано со овој правилник и
5. Да поседува лекарско уверение за здравствена
способност класа 4.
2. Дозвола, категорија и тип на овластувања
Член 26
На персоналот за прифат и отпрема можат да му се
издадат следните категории и типови на овластувања:
1. Категорија I - Контрола на опслужување на воздухоплови типови на овластување:
- Балансер на воздухоплов (функција 1);
- надзорник на товар/истовар на воздухоплов
(функција 2) и
- контролор на опслужување на воздухоплов (функција 3).
2. Категорија II - Опслужување на воздухоплови на
платформа типови на овластување:
- Диспечер на специјална опрема;
- стартер- паркер;
- ракувач со аеродромска опрема;
- ракувач со електричен генератор и воздушен стартер и
- возач на специјална опрема.
3. Категорија III - Опслужување на стока и пошта
типови на овластување:
-референт за прифат на стока и пошта и
- референт за отпрема на стока и пошта.
4. Категорија IV - Опслужување на патници и багаж
типови на овластување:
- диспечер на патници и
- референт за прифат и отпрема на патници и багаж.
5. Категорија V - Контрола на сообраќај на платформа типови на овластување:
- Диспечер на воздухоплови на платформа.
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6. Категорија VI - Аеродромски сообраќај типови
на овластување:
- Координатор на сообраќај.
7. Категорија VII - Обука на персонал типови на овластување:
- Инструктор за прифат и отпрема на воздухоплови,
патници, багаж, стока и пошта и
- Оценувач на обука.
V. ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ/ОБНОВУВАЊЕ, ПРОМЕНА И СУСПЕНДИРАЊЕ, РОКОТ НА ВАЖЕЊЕ И
ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ДОЗВОЛИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА
1. Форма и содржина
Член 27
(1) Дозволите и/или овластувањата ги издава, продолжува/обновува, суспендира, повлекува и променува
Агенцијата.
(2) Формата и содржината на дозволата и/или овластувањата на персоналот за прифат и отпрема се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
2. Начин на издавање, продолжување/обновување,
суспендирање и повлекување на дозволата и/или
овластувањето и рок на важење
Член 28
(1) За издавање, продолжување/обновување или
промена на дозволи и/или овластувања на персонал за
прифат и отпрема, кандидатот кој го положил испитот
поднесува барање до Агенцијата, кон кое се приложуваат докази дека се исполнети условите пропишани со
овој правилник.
(2) Образецот на барањето е даден во Прилог 3 кој е
составен дел на овој правилник.
(3) Агенцијата по приемот на барањето, врши проверка дали е уплатена административна такса и проверка на приложената документација.
(4) При извршување на проверките од ставот (3) на
овој член Агенцијата користи листи за проверки предходно изготвени согласно документацијата и податоците кои се проверуваат.
(5) Доколку од проверките наведени во ставот (3)
на овој член Агенцијата утврди дека кандидатот ги исполнува условите пропишани со овој правилник донесува решение за издавање, продолжување/обновување
или промена кое заедно со дозволата за работа и/или
овластувањето му се доставуваат на кандидатот откако
ќе донесе доказ дека го платил пропишаниот надоместок за издавање, продолжување/обновување или промена на дозвола за работа и/или овластување на персонал за прифат и отпрема.
(6) Доколку Агенцијата утврди дека кандидатот за
персонал за прифат и опрема не ги исполнува условите
за издавање, продолжување/обновување или промена
на дозвола за работа и/или овластување пропишани со
овој правилник донесува решение за одбивање на барањето кое ги содржи причините за одбивањето.
Член 29
Дозволата на персонал за прифат и отпрема се издава со важност од 1 (една) година.
Член 30
(1) Барање за продолжување на важноста на дозволата на персонал за прифат и отпрема се поднесува најмалку 30 дена, но не повеќе од 60 дена, пред истекот на
важноста на дозволата.
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(2) Лицето кое поднесува барање за продолжување
на важноста на дозволата треба да обезбеди:
- потврда за положен практичен дел од испитот за
стекнување на овластување и
- лекарско уверение за здравствена способност класа 4.
Член 31
Лицето што нема да ја продолжи важноста на дозволата во пропишаниот рок може да го стори тоа со полагање на практичниот дел од испитот кој се однесува
на одреден тип на воздухоплов, односно на одреден
тип на аеродромска опрема, доколку од истекот на
важноста на дозволата не поминале повеќе од 6 (шест)
месеци.
Член 32
Доколку од истекот на важноста на дозволата поминале повеќе од 6 (шест) месеци, лицето кое поднесува
барање за обновување на рокот на важноста на дозволата, мора повторно да го полага испитот за стекнување на овластувањата впишани во дозволата.
Член 33
Дозволата односно овластувањето се суспендираат
во случаите наведени во член 134 од Законот за воздухопловство.
3. Евиденција
Член 34
Агенцијата води евиденција за издадените дозволи
и овластувања на начин утврден со интерни прописи.
VI. КРИТЕРИУМИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАВРШЕНА ОБУКА И ПРОГРАМИ ЗА
ОБУКА, ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ, СТЕКНАТИ ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА ВО СТРАНСТВО ЗА ПЕРСОНАЛОТ ЗА ПРИФАТ И ОТПРЕМА
Член 35
(1) Завршена обука, програми за обука, положени
испити и стекнати дозволи и овластувања во странство
се признават доколку се спроведени согласно програма
изработена во согласност со меѓународните стандарди
и препорачани практики на ICAO, како и во согласност
со правилата на IATA Airport Handling Manual, IATA
DGR manual, АЕА training recommendations for DeIcing/Anti-Icing of Aircrafts on the groung и други прирачници на IАТА, ACI , и други воздухопловни организации за соодветните категории и типови на овластувања, или согласно условите и критериумите на овој
правилник.
(2) Критериумите за признавање на завршена обука,
програми за обука, положени испити, стекнати дозволи
и овластувања во странство опфаќаат:
- обуката, програмите за обука, положените испити
и стекнатите дозволи и овластувања во странство да се
спроведени во согласност со меѓународните стандарди
и препорачани практики на ICAO, како и во согласност
со правилата на IATA Airport Handling Manual, IATA
DGR manual, АЕА training recommendations for DeIcing/Anti-Icing of Aircrafts on the groung и други прирачници на IАТА, ACI, и други воздухопловни организации за соодветните категории и типови на овластувања, или согласно условите од овој правилник;
- центарот или организацијата за обука да е овластен од националната воздухопловна власт за спроведување на обука за персонал за прифат и отпрема;
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Член 36
(1) Лицето кандидат за признавање на завршена
обука и програми за обука, положени испити, стекната
дозвола и овластувања во странство поднесува барање
до Агенцијата.
(2) Со барањето за признавање на завршена обука
во странство се доставуваат следните документи:
- доказ дека центарот или организацијата за обука е
овластен од националната воздухопловна власт за
спроведување на обука за персонал за прифат и отпрема;
- доказ дека обуката е завршена согласно соодветна
програма и
- доказ за уплатен надоместок за признавање.
(3) Со барањето за признавање на стекната дозвола
и/или овластување во странство се доставуваат следните документи:
- дозвола и/или овластување во оригинал;
- доказ дека дозволата и/или овластувањето е стекнато согласно сродна програма;
- програма за обука;
- лекарско уверение за здравствена способност и
- доказ за уплатен надоместок за признавање.
(4) Кандидатите покрај доказите од ставовите 2 и 3
на овој член, за признавање на завршена обука и програми за обука, положени испити за стекнување на дозвола и овластување треба да полагаат и дополнителни
предмети доколку истите не се опфатени со програмата
по која завршиле.
Член 37
(1) Агенцијата врши увид во доставената документација за исполнетост за критериумите за признавање
на завршената обука, односно дозволи и овластувања
стекнати во странство.
(2) Доколку се утврди дека се исполнети критериумите за признавање, Агенцијата донесува решение со
кое се признава завршената обука, односно дозвола
и/или овластувања стекнати во странство и му се издава соодветна дозвола.
(3) Доколку се утврди дека не се исполнети критериумите за признавање, Агенцијата донесува решение
со кое се одбива барањето за признавање.
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 38
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престануваат да се применуваат Правилникот за стручна подготовка, испитите и дозволите за работа на
стручниот песонал кој врши работи од значење за безбедноста на воздушниот сообраќај („Службени лист на
СФРЈ” број 64/80, 69/80 и 63/81), и Правилникот за
стручната подготовка, стручната обука, испитите, дозволите и овластувањата на воздухопловниот-собраќајниот персонал („Службен лист на СФРЈ“ број 37/88).
Член 39
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 03-1111/1
2 јули 2010 година
Скопје

в.д. Директор,
Зоран Крстевски, с.р.

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 92 - Стр. 79

Стр. 80 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 јули 2010

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 92 - Стр. 81

Стр. 82 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 јули 2010

9 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 92 - Стр. 83

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1723.
Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 24.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ
ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТСАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко - консултативната здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/2008, 22/2009 и 33/2010), во членот 2, се вршат следните измени и дополнувања:
„Во делот од табелата што се однесува на биохемиските анализи се врши измена на референтните цени на
амбулантските услуги“:

Стр. 84 - Бр. 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 јули 2010

„Во делот од табелата за дејноста радиологија се додава следната здравствена услуга“:
1

Реден број

Ентероклиза

Вид на здравствена услуга

Референтна цена
26,843

„Во делот од табелата за дејноста за реанимација и интензивно лекување се врши измена на следните референтни цени:
За услугата под реден број РH1 „Зависен од респиратор“, референтната цена од 63.500 се зголемува на
96.000 .
За услугата под реден број РH2 „Зависен од респиратор“, референтната цена од 47.000 се зголемува на
76.722“ .
Член 2
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-8638/4
24 јуни 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

__________
1724.
Врз основа на член 9 став 1 б), член 54 став 1 точка 5 и 7 и член 56 став 1 точка 14 Законот за здравственото
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ брoj 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010“), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 24.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ
ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативната здравствена заштита - амбулантски („Службен весник на Република Македонија“
брoj 44/2010 и 58/2010 во членот 2, се врши измена и дополнување на:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а ќе
се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-8638/13
24 јуни 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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