8јуни

- зграда 7, нам~на на зградата и друг објект во.А3-1,
1, кат ПО-1, број на посебен/заеднички дел на
зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П,
со внатрешна површина од 93 м2;
- зграДа 8, намена на зградата идруг објект во А3-1,
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со
внатрешна површина од 223 м2;
- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1,
влез 1, кат ПР, број на п:осебен/заеднички дел на зграда
1, намена на посебен/заеднИЧl<И дел од зграда ПП, со
внатрешна површина од 3 м2;
- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1,
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 40 м2;
- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1,
влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, на
влез

мена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внат
решна површина од 188 м2;
- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1,
влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, на
мена на Iiосебен/заеднички дел од зграда ХС, со внат
решна површина од 20 м2;
- зграда 8, намена· на зградата и друг објект во А3-1,

вЛез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда

1,

Бр.

2018

намена на посебен/Заеднички дел од зграда ПЕ, со

внатрешна површина од

8 м2;
- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1,
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднИчки дел на зграда
1, намена на· посебен/заеднички дел од зграда П, со
внатрешна површина од 3 м2;
- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1,
влез 1, кат К1, број iш посебен/заеднички дел на зграда
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со
внатрешна површина од 321 м2;
- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1,
влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел на зграда
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПЕ, со
внатрешна површина од 1О м2;
- зграДа 9, намена на зградатаи друг објект во А3-1,
влез 1, кат ПР, број на rtосебен/заеднички дел на зграда
1, намена на посе,бен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 44 м2;
·
- зграда 9, намена на зградата и друг објект во А3-1,
влез 1, кат ПР, број на ·посебен/заеднички дел на зграда
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со
внатрешна површина од 17 м2;
- зграда 10, намена на зградата и друг објект 130 А31, влез 1, кат ПО-1, број на посебеН!заеднички дел на
зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ХС, со внатрешна површина од 4 м2;
- зграда 12, намена на зградата и друг објект во А31, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на
зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х,
СО ВНатрешна ПОВрШИНа ОД 96 м2;.
- зграда 12, намена на зградата и друг објект во А31, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на
зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 9 м2;
- зграда 13, намена на зградата и друг објект во АЗ1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на
зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда .
СТ, со внатрешна површина од 15 м2; во корист на Ре
публика Македонија во Катастарот на недвижности.
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Член2

Оваа одлУка влегува на сила наредниот ден од де
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 44-364311
5 јуни 2018 година

Претседател на Владата
на Република македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

1973.
Врз основа на член

42

тење и располагање со

став (~) од Законот за корис

стварите во државна сопстве

ност и со стварите во општинска сопственост ("Служ
бен весник на Република
Македонија" бр. 78115,
106/15, 453/15, 190/16 и 21118), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 5.6.2018 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА

ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗ:БОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО
ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ
НА ОТПАД
Членl
Со оваа одлука се дава согласност на ООУ "Никола
Вапцаров" Струмица да спроведе постапка за избор на
правно лице кое врши дејност Или поседува дозвола за
собирање и/или транспортирање на· отпад на движни
ствари

-'--

опрема кои немаат вредност, односно се дот

раени, неупотребливи и технолошки застарени и не мо
жат да се продадат или разменат како такви, согласно

Одлуката ·за расходување на основни средства поради
неупотребливост бр.О9-229/3 од

23.4.2018

година, до

несена од страна на Училишниот одбор на ООУ "Нико
ла Вапцарqв" Струмица.
Член2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де

нот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 44-460511
5 јуни 20 18 година

Претседател на Владата
на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

1974.
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар
ство и аквакултура. ("СлуЖбен весник на Република
Македонија" бр.7/08, 67/lq, 47/11, 53111, 95/12, 164/13,
116114, 154115, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако
нот за концесии и јавно прИ:ватно партнерство ("СЛуж
бен весник на Република Македонија" бр.6!12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо
нија на седницата, одржана на

5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАШОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
НА
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА ,,АКУМУЛАЦИЈА ШУМ"

1.

Со оваа одлука се доделува концесија на рибите

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив

ната зона "Акумулација Шум" на ЗРЕД "Езеро

2010"

е.

Стр. б- Бр.

8јуни

107

2018

Шум Струга, согласно Одлуката за започнување на по
стапка за доделување на концесија на рибите за орга
низирање на рекреативен риболов на рекреативната зо

2 .. ЗСРЕК "Крап" - Виница доставИ понуда со број
14- 523/27 од 28.03.2018 година.
3. ЗСРЕК "Крап" - Виница ги исполни условите

на "Акумулација Шум" бр.

содржани во Јавниот повик и Тендерската документација..
·

44-7931/19

од

12

декември

година ("Службен весник на Република Македо
нија" бр.187/17).

2017

ЗРЕД "Езеро 2010" е. Шум Струга, достави пону
да со број 14- 523/24 од 28.03.2018 година.
3. ЗРЕД "Езеро 2010" е. Шум Струга ги исполни ус
ловите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку

2.

4.
5.

те од точка

5.

1 на оваа одлука изнесува шест години.
Надоместокот за доделената концесија од точка

на оваа одлука изнесува

11%

11%

1

од· наплатениот надомес

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6.

Времетраењето на доделената концесија на риби

1 на оваа одлука изнесува шест години.
Надоместокот за доделената концесија од точка

на оваа одлука изнесува

ментација.

4.

Времетраењето на доделената концесија на риби

те од точка

Најповолниот понудувач е должен да го потпише

Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.

7.

1

од наплатениот надомес

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

Во име на Владата на Република Македонија, До

говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем
јоделство, шумарство и водостопанство.

б. Најповолниот понудувач е должен да го потпиш'е

Надзор над спроведувањето на концесијата ќе

8.

Договорот за концесија во рок од три дена од денот на

врши Министерството за земјоделство, шумарство и

приемот на договорот.

водостопанство.

Во име на Владата на Република Македонија, До
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок

јоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и

од осум дена од денот

7.

учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10.

водостопанство.

Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок

9.

од орум дена од денот

на приемот на оваа одлука, во

однос на. утврдувањето на способноста на пријавите за
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб
лика Македонија".

на пр:Иемот на оваа одлука, во

однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

Бр. 44-4630/2
5 јуни 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден ОД
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
·

Претседател на Владата

1976.
Врз основа на член

Бр. 44-4б30/1

Претседател на Владата

5 јуни 2018

година
Скопје

45

став

1

од Законот за рибар

ство и аквакултура ("Службен весник на Република

. на Република Македонија,

Македонија" бр.7/08,

Зоран Заев, с.р.

116/14, 154/15, 193/15

67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
и 39/16) и член 35 став 1 од Зако

нот за концесии и јавно приватно партнерство ("Служ
бен весник на Република Македонија" бр.6/12, 144/14,

1975.
Врз основа на член

45

став

1

од Законот за рибар

ство и аквакултура ("Службен весник на Република

33/15, 104/15

и

215/15),

Владата на Република Македо

нија, на седницата, одржана на

5.6.2018

година, донесе

Македонија" бр.7/08, б7/10,

47/11,53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако

ОДЛУКА

нот за концесии и јавно приватно партнерство ("Служ

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗАДОДЕЛУВА

бен весник на Република Македонија" бр.6/12,

144/14,

ЊЕНАКОНЦЕСИЈАНАРИБИfЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ

Владата на Република Македо"

НАРЕКРЕАТИВЕНРИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ

33/15, 104/15

и

215/15),

нија, на седницата, одржана на

5.6.2018

година, донесе

РЕВИР ,,БРЕГАЈПIИЦА-ШТИПСКИ"

ОДЛУКА

1.

Со оваа одлука се доделува концесија на рибите

ЗА ИЗБОР НА НАШОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ

за организирање на рекреативен риболов на риболов-·

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА

ниот ревир "Брегалница-Штипски" на ЗСР "Брегални

··НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИ
БОЛОВНИОТ РЕВИР ,,БРЕГАЛНИЦА-ВИНИЧКИ"

ца

2011"

~ Штип согласно Одлуката за започнување на

постапка за доделување на концесија на рибите за'орга
низирање на рекреативен риболов на риболовниот ре

вир "БрегалниЦа-Штипски" бр.

1.

Со оваа одлука се доделува концесија на рибите

44-7931/2 од 12 декем

за организирање на рекреативен риболов на риболов- ·

ври 2017 година ("Службен весник на Република Маке
донија" бр.187 /17).

ниот ревир "Брегалница-Винички" на ЗСРЕК "Крап"
Виница согласно Одлуката за започнување на постапка

со

.за доделување на концесија на рибите за организирање

на рекреативен риболов на риболовниот ревир "Брегал
ница-Винички" бр. 44-7931/1 од 12 декември 2017 го
дина (;,Службен весник на Република Македонија"
бр.187/17).

2. ЗСР "Брегалница 2011" - Штип достави понуда
14-523/31 од 28.03.2018 година .
3. ЗСР "Брегалница 2011" - Штип ги исполни усло

вите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку

ментација.

4.

Времетраењето на доделената концесија на риби

те од точка

1 на оваа одлука изнесува шест години.

8јуни

5.

Бр.

2018

Надоместокот. за доделената концесија од точка 1
12% од наплатениот надомес

7.
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Во име на Владата на Република Македонија, До

на оваа одЛука изнесува

говорот за концесија ќе го потпиrnе министерот за зем

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

јоделство, шумарство и водостопанство.

6.

Најповолниот понудувач е должен да го потпише

Надзор над спроведувањето на концесијата ќе

8.

Договорот за концесија во рок од три дена: од денот на

врши Министерството за земјоделство, шумарство и

приемот на договорот.

водостопанство.

·

7.

Во име на Владата на Република Македонија, До

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државнiпа комисија за жалби по јавни набавки во рок

говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем
јоделство, шумарство и водостопанство.

од осум дена од денот

Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и

однос на утврдувањето на способноста на пријавите за

8.

учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

1О.

водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во pol(
. од

осум дена од денот

на приемот на оваа одлука, во

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб
лика Македонија".

на приемот на оваа одлука, во

однос на утврдувањето на способноста на пријавите за

Бр.

учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

1о. Оваа одлука влегува во сила нареДниот ден ОД
денот на објавувањето во "Службен весник
лика Македонија".

na

Претседател на Владата

44-4630/4

5јуни 2018 година

Репуб

1978.
Врз основа на член

Бр.

Претседател на Владата

44-4630/3
5 јуни 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

45

став

1

од Законот за рибар

ство и аквакултура ("Службен весник на Република
Македонија" бр.7/08,

116/14,154/15,

67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
1 одЗако

193/15и39/16)ичлен35став

нот за концесии и јавно приватно партнерство ("Служ

1977.

бен весник на Република Македонија" бр.6/12,

Врз основа на ЧЛен

45

став

1 од

Законот за рибар

33/15, 104/15

ство и аквакултура ("Службен весник на Република
став

1 од Зако

бен весник на Република Македонија" бр.6/12,
и

215/15),

нија, на седницата, одржана на

5.6.2018 година, донесе

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЈПIА ПОНУДА ЗА ДОДЕ

144/14,

Владата на Република Македо-

144/14,

Владата на Република Македо

ОДЛУКА

нот за концесии и јавно приватно партнерство ("СлуЖ

33/15, 104/15

215/15),

нија, на седницата, одржана на

Македонија" бр.7/08, 67/10, 47i11, 53/11, 95/12, 164/13,

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35

и

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА

.

5.6.2018 година, донесе

НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
РИБОЛОВНИОТ РЕВИР "ВАРДАР

1.. Со

ОДЛУКА

НА

3- СКОПСКИ"

оваа одлука се доделува концесија на ри:бите

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЈПIА ПОНУДА ЗА ДОДЕ

за организирање на рекреативен риболов на риболов

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА.ОРГА

НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИ

ниот ревир " Вардар 3 - Скопски " на ЗРСРК "Рибар
2011" - Скопје согласно Одлуката за започнување на

БОЛОВНИОТ РЕВИР ,,ВАРДАР

постапка за доделување на концесија на рибите за орга

1- ГОСТИВАРСКИ"

низирање на рекреативен риболов на риболовниот ре

1.

Со оваа одлука се доделува концесија на рибите

вир ,,Вардар

3- Скопски"

за организирање на рекреативен риболов на риболов

2017

НIШТ ревир "Вардар

нија" бр.187 /17).

Вардар"

-

1 -

Гостиварски" на СРД "Баш

Гостивар согласно Одлуката за започнување

на постапка за доделување на концесија на рибите за

организирање на рекреативен риболов на риболовниот
ревир "Вардар
кември·

2017

1 - Гостиварски"

бр.

44-7931/3

од

12

де

година ("Службен весник на Република

Македонија" бр.187 /17).

2. СРД "Баш Вардар"- Гостивар достави понуда со
14-523/19 од 28.03.2018 година.
3. СРД "Баш Вардар"- Гостивар ги исполни усло

број

вите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку
ментација.

4.

Времетраењето на доделената концесија на риби

1 на оваа одлука изнесува шест години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надомес~

бр.

44-7931/4 од 12 декември

година ("Службен весник на Република Македо

2. ЗРСРК "Рибар 2011"- Скопје достави понуда со
14-523/14 од27.03.2018 година.
3. ЗРСРК "Рибар 2011" - Скопје ги исполни услови

број

..

те содржани во Јавниот повик и Тендерската докумен
тација.

4.

те од точка

5.

,

Времетраењето на деделената концесија на риби

1 на оваа одлука изнесува шест години.

Надоместокот за доделената концесија од точка

на оваа одлука изнесува

12%

1

од наплатениот надомес

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6.

Најповолниот понудувач е должен да го потпише

Договорот за концесија во рок од три дена од денот на

те од точка

приемот на договорот.

на

говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

·6.

Најповолниот понудувач е должен да го потпише

7.

Во име на Владата на Република Македонија, До

јоделство, шумарство и водостопанство.

8.

Надзор над спроведувањето на концесијата ќе

Договорот за концесија во рок од ;rри дена од денот на

врши Министерството за земјоделство, шумарство и

приемот на договорот.

водостопанство.

Стр.

8- Бр. 107

8јуни

Жалба против оваа одлука може да се изјави до

2018

Државната комисија за жалби џо јавни набавки во рок

10. Оваа одлука влегува во СИ.Ј!а наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб

од осум дена од денот

лика Македонија".

9.

на приемот на оваа одлука, во

однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на нонудите и одлуката.

1О.

Бр. 44-4б30/б

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

5 јуни 20 18 година

· Претседател на Владата
· на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

денот на објавувањето во "Службен весник на РепУб
лика Македонија".

1980.
. Врз

:Бр. 44-4б30/5

Претседател на Владата

5 јуни 20 18 година

на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Скопје

основа на член

45

став

1 од

Законот за рибар

ство и аквакултура ("Службен весник на· Република
Македонија" бр.7/08, б7/10, 47/11,53111, 95/12, 1б4/13,
11б/14, 154/15, 193/15 и 39/1б) и член 35 став 1 од Зако

ство и аквакултура ("Службен весник на Република

нот за концесии и јавно приватно партнерство ("Служ
бен весник на Република Македонија" бр.б/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо

Македонија" бр.7/08, б7/10,

нија, на седницата 1 одржана на 5.б.2018година, донесе

1979.
Врз основа на член

llб/14,

154/15, 193/15

45

став

1 од

Законот за риб!Ј:р

47/11, 53/11, 95/12, 1б4/13,
35 став 1 од Зако

и 39/lб) и член

О.ДЛУКА

нот за концесии и јавно приватно партнерство ("Служ
бен весник на Република Македонија" бр.б/12,

33/15, 104/15

и

215/15),

ЗА ИЗБОР НА НАШОВОЛНА ·поНУДА ЗА ДОДЕ

144/14,

ЛУВАЊЕ НА КОПЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИ
БОЛОВНИОТ РЕВИР ,,ВАРДАР 7- ГЕВГЕЛИСКИ"

Владата на Република Македо

нија, наседницата, одржана на 5.б.2018 година, донесе
ОДЛУКА

1.

ЗА ИЗБОР НА НАШОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ
ЛУВАЊЕ НА КОПЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИ
БОЛОВНИОТ РЕВИР "ВАР ДАР

4-

Со оваа одлука се доделува концесија на рибите

за организирање на рекреативен риболов на риболов

.

ниот ревир "Вардар 7 - Гевгелиски" на ЗРСРК "Аква
спорт" - Гевгелија согласно Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесија на рибите за

БЕЛЕШКИ"

организирање на рекреативен риболов на риболовниот

1. С? оваа одлука се доделува к,онцесија ~а рибите
за оргцнизирање на рекреативен риболов на риболов

ниот ревир "Вардар

4 -

Белешки" на ЗСР "Бабуна"

-

Велес согласно Одлуката за започнување на постапка

за доделување на концесија на рибите за ~рг!шизирање
на рекреативен риболов на риболовниот ревиР "Вардар

4- Белешки"
("Службен

бр.

44-7931/5

весник

на

од

12 декември.2017

Република

година

Македонија"

бр.

187/17).
2. ЗСР "Бабуна"- Велес достави понуда со број 14523/12 од 2б.О3.2018 година и измена на понуда 14523/17 од 27.03.2018 година.
3. ЗСР "Бабуна"- Велес ги исполни условите сод
Времетраењето на доделената концесија на риби

те од точка

5.

1 на оваа одлука изнесува шест години.

Надомес;токот за доделената концесија од точка

на оваа, одлука изнесува

11%

од .наплатениот надомес

б. Најповолниот понуду~ан е должен да го потпише
Договорот за конl(есија во рок од три дена од денот на
име на Владата на Репуt)лика Македонија, До

говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем
јоделство, шумарство и водостопанство.

8.

Надзор над спроведувањето на концесијата ќе

врши Министерството за земјоделство, шумарство и

ментација.

4.

Времетраењето на доделената концесија на риби

те од точка

5.

1 на оваа одлука изнесува шест години.

Надоместокот за доделената концесија од точка

на оваа одлука изнесува

12%

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

Договорот за концесија во рок од три дена од денот на

.

Во име на Владата на Република Македонија, До
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем
јоделство, шумарство и водостопанство.

7.

Надзор над спроведувањето на концесијата ќе

8.

врши Министерството за земјоделство, шумарство и

9.

Жалба против оваа одлука .може да се изјави до

Државната комисија З!Ј: жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот

на приемот на оваа одлука, во

однос на утврдувањето на способноста шi пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

Жалба против оваа одлука може да се изјави до

лика Македонија".

Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот

1

од наплатениот надом;ес

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб

водостопанство.

9.

ЗРСРК "Аква спорт"- Гевгелија ги исnолни усло

водостопанство.

приемот на договорот.

7. Во

3.

вите содржани во Јавниот повик .и Тендерската доку

приемот на договорот.

1

,ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

'

2. ЗРСРК "Аква спорт" - Гевгелија достави понуда
со број 14-523/25 од 28.03.2018 година.

б. Најповолниот понудувач е должен да го потпише

ржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4.

ревир "Вардар 7 - Гевгелиски" бр. 44-7931/7 од 12 де
кември 2017 година ("Службен весник на Реi:Iублика
Македонија" бр.187/17).

на приемот на оваа одлука, во

однос на утврдувањето на способноста на пријавите за

учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

Бр. 44-4б30/7

Претседател на Владата

5 јуни 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

·

8јуни

Бр.

2018

1981.
Врз

основа

на член

45

став

1

од

Законот

за

рибарство и аквакултура ("Службен весник на
Република Македонија" бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,
95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35
став 1 од Законот за концесии и јавно приватно
партнерство
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15),
Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на

5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР
НА НАЈПОВОЛНА
ПОНУДА ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР ,,ЦРНА РЕКА 2ПРИЛЕПСКИ"

1.
за

Со оваа одлука се доделува концесија на рибите

орг::Ј.низирање

на

·

рекреативен

риболов

на

риболовниот ревир "Црна Река 2 - Прилепски" на СРК
"Мамец" - Прилеп согласно Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот
ревир "Црна Река 2- Прилепски" бр. 44-7931/15 од 12
декември 2017 година ("Службен весник на Република
Македонија" бр.187 /17).
2. СРК "Мамец" - Прилеп достави понуда со, број
14-523/34 од 28.3.2018 година.
3. СРК "Мамец"- Прилеп ги исполни условите сод
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на 'доделената концесија на
од точка 1 на оваа одлука изнесува шест .
години.
.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 3 , 500% од наплатениот

рибите

надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно
ниво.

6.

Најповолниот понудувач е должен да го потпише

Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.

·

Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство.
8, Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и

7.

водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот

на приемот на оваа одлука, во

однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
1О. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија".
Бр. 44-4630/8
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата

на Република Македонија,

Зоран Заев, с.р.

1982.
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар
ство и аквакултура ("Службен весник на Република
Македонија" бр.7/08, 67/10, 47111, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако
нот за концесии и: јавно приватно партнерство ("Служ
бен весник на Република Македонија" бр.6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо
нија, на седницата; одржана на 5.6.2018 година, донесе

107- Стр. 9 ·

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РЈIБОЛОВ
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР "ЦРНА РЕКА 3БИТОЛСКИ"

,

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за организирање на рекреатИ:вен риболов на риболов
ниот ревир "Црна Река 3 - Битолски" на ЛРЗ "Пелаго
нија - Пелистер" - Битола согласно ОдлУЈ<ата за започ
нување на постапка за доделување на концесија на ри~
бите за организирање на рекреативен риболов на рибо
ловниот ревир "Црна Река 3 - Битолски"
бр. 447931/16 од 12 декември 2017 година ("Службен весник
на Република Македонија'' бр.187 /17).
2. ЛРЗ "Пелагонија - Пелистер" - Битола достави
,понуда со број 14- 523/26 од 28.3.2018 година.
3. ЛРЗ "Пелагонија- Пелистер" - Битола ги исџол
. ни условите содржани во Јав~иот повик и Тендерската
документација.
·
4. Времетраењето на доделената концесија на риби
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5.

Надоместокот'за доделената концесија од точка

на оваа одлука изнесува

12%

1

од наплатениот надомес

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, До
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем
јоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.

·

Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок

9.

од осум дена од денот

на приемот на оваа одлука, во

однос на утврдувањето на способноста.на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

1О.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб
лика Македонија".
Бр. 44-4630/9
5 јуни 20 18 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1983.

'

Врз основа на член 45 став 1 ОД Законот за рибар~

ство и аквакултура ("Службен весник на Република
Македонија" бр.7/08, 67/10, 47111, 53/11, 95/12,'164/13,
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако
нот за концесии и јавно приватно партнерство ("Служ
бен весник на Република Македонија" бр.6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо
нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР
Г АНИЗИР АЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР "ЦРЦ ДРИМ 1"

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за организирање на рекреативен риболов на риболов
ниот ревир "Црн Дрим 1" на ЗРСК "Тасо де Гама"
с.Издеглавлје, Дебрца согласно Одлуката за за!Јочнува
ње на постапка за доделување на концесија на рибите
за организирање на рекреативен риболов на риболов
ниот ревир "Црн Дрим 1" бр.44-7931/18 од 12 декември
година ("Службен весник на Република Македо

2017

нија" бр.187 /17).

·

Стр.

8јуни

10- Бр. 107

2. ЗРСК "Тасо де Гама" - е. Издеглавлје, Дебрца
достави понуда со број 14- 523/21 од 28.3.2018 година.
3.

ЗРСК "Тасо де Гама"- е. Издеглавлје, Дебрца ги

исполни условите содржани во Јавниот повик· и Тен
дерската документација:
4. Времетраењето на доделената концесија на риби
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надомес
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

б. R;ајповолниот понудувач е должен да го i:штпише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.

Во име на Владата на Република Македонија, До
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем
јоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата 1\е
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанст:Во.
9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до

7.

Државната комисија за жалб:И по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во

однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб
лика Македонија".

Бр. 44-4б30/10

5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на :Qладата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1984.
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар
.ство и аквакултура ("Службен весник на Република
Македонија" бр.7/08, б7/10, 47/11, 53/11, 95/12, 1б4/13,
11б/14, 154/15, 193/15 и 39/1б) и член 35 став 1 од Зако
нот за концесии и јавно приватно партнерство ("Служ
бен весник на Република Македонија" бр.б/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо
нија, на седницата, одржана на 5.б.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАШОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГ А
IШЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИ
БОЛОВIШОТ РЕВИР "ПЧИЊА 2 - СКрПСКИ"

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за организирање на рекреативен рИ:болов на риболов
ниот ревир "Пчиња 2 - Скопски" на ЗСРРК Вардар Скопје соrласно Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесија на рибите за организирање
на рекреативен риболов на риболовниот ревир "Пчиња
2- Скоnск;и" бр.44-7931/12 од 12 декември 2017 годи
на ("Службен весник на Република Македонија"
бр.187/17).
2. ЗСРРК Вардар ~ Скопје достави понуда со број
14-523/1б од 27.3.2018 година.
3. ЗСРРК Вардар- Скопје ги исполни условите сод
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација.
4. Времетраењето на доделената концесија на риби
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надомес
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

б. Најповолниот понудувач е должен да го потцише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на

2018

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот

на. приемот на оваа одлука, во

одн;ос на утврдувањете> на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
·
Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Бр. 44-4б30/11

5 јуни 2018 година
Скопје

1985.
Врз основа на член

45

став

1

од Законот за рибар

ство и аквакултура ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 7/08, б7/10, 47/11, 53/11, 95/12, 1б4/13,
11б/14, 154/15, 193/15 и 39/lб}и член 35 став 1 од Зако
нот за концесии и јавно приватно партнерство ("Служ
бен весник на Република Македонија" бр.б/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на РепублИка Македо~
нија, на седницата, одржана на 5.б.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАШОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-'
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР
ГАIШЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР "КРИВА РЕКА 2 КРАТОВСКО-КУМАНОВСКИ"

1. Со. оваа одлука се доделува концесија на рибите
за организирање на рекреативен риболов на риболов
ниот ревир "Крива Река 2- Кратовско-Кумановски" на
ЗСРРК "Пчиња"- Куманово согласно Одлуката за за
почнување на постапка за доделување на концесија на
рибите за органи:зирање на рекреативен риболов на ри
боловниот ревир "Крива Река 2 - Кратовско-Куманов
ски" бр.44-7931/9 од 12 декември 2017 година ("Служ
бен весник на Република Македонија" бр.187/17). '
2. ЗСРРК "Пчиња" - Куманово достави понуда со
број 14- 523/30 од 28.3.2018 година.
3. ЗСРРК "Пчиња"- Куманово ги исполни условите
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа
ција ..
4. Времетраењето на доделената концесија на риби
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 111% од наплатениот надомес
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

б. Најповолниот понудувач е должен да го потпише

Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, До
говорот за концесија ќе го потпише ми:нистерот за зем
јоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот

на приемот на оваа одлука, во

однос на утврдуВањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

1О.

Оваа одлука· влегува во сила наредниот ден од

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб
лика Македонија".

приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, До
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем
јоделство, шумарство и водостопанство.

Бр. 44-4б30/12

5 јунИ 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Бр.

8јуни2018

Куманово согласно Одлуката за започнување на по
стапка за доделување на концесија на рибите за орга

-

1986.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар
ство и аквакултура ("Службен весник на Република
Македонија" бр.7/08, 67/10,47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако
нот за концесии и јавно приватно па,Ртнерство ("Служ
бен весник на Република МакедониЈа" бр.6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо
нија, на седницата, одржана на 5.62018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАШОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
НА РЕКРЕАТИВНАТ А ЗОНА "АКУМУ ЛАЦИЈА
ЛИПКОВО"

Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за организирање на рекреативен риболов на рекреатив
ната зона "Акумулација Липково" на ЛРД "Шќипоња"
- е. Липково, согласно Одлуката за започнување на по
стапка за доделување на концесија на рибите за орга
низирање на рекреативен ~иболов· на рекреативната зо
на "Акумулација Липково' бр. 44-7931/13 од 12 Декем
ври 2017 година ("Службен весник на Република Маке
дон11ја" бЈ?.187 /17).
2. ЛР,LI, "Шќипоња" - е. Липково, достави понуда со
брqј 14- 523/28 од 28.3.2018 година.
3. ЛРД "Шќипоња"- е. Липково ги исполни услови
те содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.
.
4. Времетраењето на доделената концесија на рИ:би

1.

те од точка

на

107- Стр. 11

1 на оваа одлука изнесува шест години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надомес

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. НаЈповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на.
приемот на договорот.

Во име на Владата на Република Македонија, До
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем
јоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и

7.

водостопанство.

Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок

9.

од осум дена од денот

на приемот на оваа одлука, во

однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб
лика Македонија".
Бр. 44-4630/13
5 јуни 2018 година
Скопје

број

14- 523/29 од 28.3.2018 година.
3. ЗСРРК "Пчиња" - Куманово ги

исполни условите
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа~
ција.

.

.

Времетраењето на доделената концесија на риби
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.
.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надомес

4.

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-.
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем
јоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот

на приемот на оваа одлука, во

однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

денот на објавувањето во "Службен весник на.Репуб
лика Македонија".
Бр. 44-4630/14
5 јуни 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран З.аев, с.р.

Претседател на Владата

1988.
Врз основа на член 38- став 1 алинеја 2 од Законот
концесии и јавно приватно партнерство ("Службен вес

ник на Република Македонија" бр. 6/12, i44/14, 33/15,

104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА П()СТАПКАТА ЗА ДОДЕ
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА

НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИ
БОЛОВНИОТ РЕВИР "ТРЕСКА 1- КИЧЕВСКИ"

Претседател на Владата

на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

низирање на rекреативен риболов на риболовниот ре
вир "Пчиња
- Кумановски" бр. 44-7931/11 од 12 де
кември 2017 година ("Службен весник на Република
Македонија" бр.187 /17).
·
2. ЗСРРК "Пчиња" - Куманово достави понуда со

·

1987.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар
ство и аКВакултура ("Службен весник на Република
Македонија" бр.7/08, 67110, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако
нот за концесии и јавно приватно па,Ртнерство ("Служ
бен весник на Република МакедониЈа" бр.6/12, 144714,
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо
нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година; донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАШОВОЈПIА ПОНУДА ЗА ДОДЕ
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА'
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИ
БОЛОВНИОТ РЕВИР ,ДЧИЊА 1- КУМАНОВСКИ"

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за ·организирање на рекреативен риболов на риболов
ниот ревир "Пчиња 1 -Кумановски" на ЗСРРК "Пчиња"

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде
лување f{a концесија на рибите за организирање на рек
реативен риболов на риболовниот ревИр "Треска 1 Кичевски".
2. Постапката за доделување на концесија на риби
те за организирање на рекреативен риболов на рибо
ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува
со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема ниту
една пристигната понуда до истекот на рокот за доста

вување на понуди.

3.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 44-4630/15
5 јуни 2018 година
Скопје

·
Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

.

Стр.

12- Бр. 107

8јуни

1989.

ОДЛУКА

Врз основа на член

38

став

алинеја

1

2

од Законот

концесии и јавно приватно партнерство ("Службен вес
ник на Република Македонија" бр.

6/12, 144/14, 33/15,

и 215/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

104/15

ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО
ДЕЛУВАЊЕ НА. КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА
ОРГ АНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ

НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР "ОХРИДСКИ"

1.

2018

Со оваа одлука се поништува постапката за доде

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА
ОРГАНИЗИРАЊЕ

НА

НА РИБИТЕ ЗА

РЕКРЕАТИВЕН

РИБО

ЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР ,ДРНАРЕКА

ДЕМИРХИСАРСКИ

1.

1-

"

Со оваа одлука се поништува постапката за доде

лување на концесија на рибите за организирање на рек

реативен рибо.лов на риболовниот ревир "Црна река 1 Демирхисарски

2.

":

Постапката за доделување на концесија на риби

те за организирање на рекреативен риболов на рибо

лување на концесија на рибите за организирање на р,ек

ловниот ревир од точка

реативен риболов на риболовниот ревир "Охридски".
2. Постапката за доделување на концесија на риби
те за организирање на рекреативен риболов на рибо
ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува
со оглед дека за објавениот риболовниот ревир нема

1 на

оваа одлука се поништува

вување на поliУдИ.

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб

ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за

лика Македонија".

со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема ниту
една пристигната поliУда до истекот на рокот за доста

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

3.

доставување на понуди.

3.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб~п;~ка Македонија".

·

·

Бр. 44-4630/16
5 jyiiи 2018 година

на Република МакедоЈtија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

Претседател на Владата

Бр.

Претседател на Владата

44-4630/18
2018 година

5јуни

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

1992.
Врз основа на член

38 став 1 алинеја 2 од Законот

концесии и јавно приватно пар:rнерство ("Службен вес

ник на Република Македонија" бр. 6/12, 144/14, 33/15,

1990.
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот
концесии и јавно приваtно партнерство ("Службен вес
ник. на Република Македонија" бр. 6/12, 144/14, 33/15,

104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на
5.6.2018 година, донесе

седницата, одржана на

104/15

и

215/15), Владата на Република Македонија,
5.6.2018 година, донесе

на

седницата, одржана на

ОДЛУКА

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО~
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА

ОДЛУКА

ОРГАНИЗИРАЊЕ:НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА·

НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР "ЗЛЕТОВСКА РЕКА"

ОРГАНИЗИРАЊЕ НАРЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР "ЦРН ДРИМ 2"

1.

Со оваа одлука се поништува постапката за доде

лување на концесија на рибите за организирање на рек

реативен риболов на риболовниот ревир "Црн Дрим 2".
2. Постапката за доделување на концесија на риби
те за орr:анизирање на рекреативен риболов на рибо
ловниот ревИр од точка

1 на

оваа одлука се поништува

со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема дос
тавено ниту една прифатлива поliУда.
3. Оваа одлука влеf)'.13а во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб
лика Македонија".
Бр. 44-4630/17
5 јуни 2b 18 година

Претседател на Владата

на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Скопје

Со оваа одлука се поништува постапката за доде

реативен риболов на риболовниот ревир "Злетовска
река".

2.

Постапката за доделување на концесија на риби

те за организирање .на рекреативен риболов на рибо
ловниот ревир од точка

1 на

оваа одлука се поништува

со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема ниту
една пристигната ПОiiУда до истекот на рокот за доста-

вување на ПОiiУдИ.

3.

1

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб
лика Македонија".
·
·
Бр. 44-4630/19
5 јуНи 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

Претседател на Владата

1993 . .

1991.
Врз основа на член

1.

лување на концесија на рибите за организирање на рек

38

став

1

алинеја

2

од Законот

концесии и јавно приватно партнерство ("Службен вес
ник на Република Македонија" бр. 6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

Врз основа на член

38

став

.1

алинеја

2

од Законот

концесии и јавно приватно партнерство ("Службен вес
ник на Република Македонија" бр.

104/15

и

215/15),

6/12, 144/14, 33/15,

Владата на Република Македонија, на

· седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

8јуни

Бр.

2018

107 - Стр. 13

ОДЛУКА

ОДЛУКА

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈЛ НА РИБИТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ

ЗА ДАВАЊЕ СQГ ЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА АКЦИО

НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА "АКУМУ ЛАЦИЈА

НЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ

.

МАТКА"

1.

СУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО

ВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА

Со оваа одлука се поништува постапката за доде

-СКОПЈЕ

лување на концесија на рибите за организирање на рек
реативен риболов на рекреативната зона ,,Акумулација

Матка".

Член

~

1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за

Постапката за доделување на концесија на риби

отстапување на трајно одземени предмети во управна

те за орпiнизирање на рекреативен риболов на рекреа

постапка на Акционерско друштво за изградба и стопа

тивната зона од точка

нисување со станбен простор и со деловен простор од

2.

1

на оваа одлука "се поништува

со оглед дека за објавената рекреативна зона нема ниту

значење. за Републиката

една пристигната поНуда до истекот на рокот за дост.а

4.5.~018 година.

вување на понуди.

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

бр.О9-2457/1

од

Член2

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден ОД

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб
лика Македонија". .
Бр. 44-4630/20
5 јуни 20 18 година

Скопје

-

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

Претседател на Владата

Претседател на Владата

Бр. 44-5008/2
5 јуни 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

1994.
Врз основа на член

52

став

1,

1996.

а во врска со член· 52-

Врз основа на член

а став 1 од з·аконот за управување со конфискуван
имот, имотна корист и одземени предмети во кривична

и прекршочна постапка ("Службен весник на Републи
ка Македонија" бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43114,
160/14, 97/15, 148115 и 64/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година,
донесе

·

а став

1

52

став

1,

а во врска со член

52-

од Законот за управување со конфискуван

имот, имотна корист и одземени предмети во кривична

и прекршочна постапка ("Службен весник на Републи
ка Македонија" бр.98/08,

145/10, 104/13, 187/13, 43/14,

и 64118), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година,

160/14, 97115, 148/15

донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД

МЕТИ ВОУПРАВНА ПОСТАПКА НА СЛУЖБА ЗА
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА

. ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД
.МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА
НЕГОТИНО

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член

Член

1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за

отстапување на трајно одземени предмети во управна
постапка на Служба за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија бр. 09-2458/1 од
4.5.2018 година.,
Член2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де

нот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
·
Бр. 44-5008/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

отстапување на трајно одземени предмети во управна

постапка

на

Општина

Неготино

бр.

09-2409/1

од

година.

3.5.2018

Член2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де

нот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 44-5008/3
5 јуни 20 18 година

Претседател на Владата

. на Република Македонија,
·
Зоран Заев, с.р.

Скопје

1997.

1995.

Врз основа на.член 52 став 1, а во врска со член 52-

а став

1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за

1

од Законот за управување со конфискуван

Врз основа на член
а став

1

52

став

1,

а во врска со· член

52-

од Законот за управување со конфискуван

имот; имотна корист и одземени предмети во кривична

имот, имотна корист и одземени предмети во, крlј:вична

и прекршочна постапка ("Службен весник на Републи

и прекршочна постапка ("Службен весник на Републи
ка Македонија" бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14,

ка Македонија" бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14,

160/14, 97/15, 148115

и

64/18),

Владата на Република

Македонија, на седницата, одржана на
донесе

5.6.2018

година,

160/14, 97115, 148115

и

64/18),

Владата на Република

Македонија, на седницата, одржана на
донесе

5.6.2018

година,

