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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа  на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ловството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27

декември 2011 година.

Бр. 07- 5404/1
27 декември 2011 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО

Член 1
Во Законот за ловството (“Службен весник на Република Македонија“ број 26/2009 и

82/2009), во членот 34 став (2) зборот „оглас“ се заменува со зборот „конкурс“.

Член 2
Членот 35 се менува и гласи:
“(1) Концесионер на дивеч во ловиште може да биде правно лице регистрирано за

вршење дејност ловство.
(2) Правното лице кое е избрано за најповолен понудувач е должно да обезбеди

банкарски гаранции во висина и начин утврдени со договорoт за концесија.“

Член 3
Членот 36 се менува и гласи:
“(1) Давањето на дивечот во ловиштата со концесија се врши по пат на јавен повик,

организиран и спроведен според условите од овој закон и Законот за концесии и други
видови на јавно приватно партнерство.

(2) Јавниот повик се спроведува како постапка за електронска аукција.
(3) Одлуката за распишување на јавниот повик за давањето на дивечот во ловиштето на

концесија ја донесува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство.“

1 од 3

www.pravdiko.com



Службен весник на РМ, бр. 1 од 3.1.2012 година

Член 4
По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи:

“Член 36-а
(1) Електронската аукција согласно овој закон   е постапка за доделување на концесија

во која сите заинтересирани лица можат да достават покана за учество во електронска
аукција.

(2)  Електронската  аукција  за  доделување  концесија  се  спроведува  преку  јавно
наддавање по електронски пат.

(3)  Електронската  аукција  за  доделување  концесија  ја  спроведува  Комисија  за
подготвување, организирање и спроведување на постапката за давање на дивечот на
концесија (во натамошниот текст: Комисијата), формирана од министерот за земјоделство,
шумарство  и  водостопанство,  составена  од  седум  члена  од  кои  пет  члена  се  од
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и два члена од Кабинетот на
претседателот на Владата на Република Македонија.

(4) Електронската аукција   се објавува со јавен повик до сите заинтересирани лица да
учествуваат во постапката за електронското јавно наддавање.

(5) Јавниот повик од ставот (4)  на овој член особено содржи:
- предмет на концесија,
- вредност на концесискиот проект,
- начин и рок  за подигање на тендерска документација,
- местоположба на објектот на концесијата,
- опис и обем на јавните услуги или дејности кои концесионерот може да ги врши со

објектот на концесијата,
- рок, адреса и начин на подигнување на тендерската документација, како и надоместок за

нејзиното подигнување,
-  почетна  цена  на  електронското  јавно  наддавање  која  е  вкупната  вредност  на

десетгодишниот износ на концесија утврден во Посебната ловностопанска основа за секое
ловиште посебно,

- назначување на критериумите за учество на електронската аукција,
- банкарска гаранција за учество во електронска аукција во висина од 2% од износот на

десетгодиштата концесија, која важи до денот на потпишување на договорот и банкарска
гаранција  во  износ  од 10%  од  планираните  инвестиции  согласно  со  Посебната
ловностопанска основа за секое ловиште посебно, која важи до периодот додека треба да се
инвестираат средствата,

- датум и време на започнување на аукцијата, начин на спроведување на аукцијата, како и
сите потребни информации за поврзување со електронските средства што се користат каде
што доставувањето на понудите нема да биде пократко од 90 дена и

-  документираните  податоци  што  треба  да  ги  достави  правното  лицето  кое  по
спроведената електронска аукција е избрано за најповолен понудувач.

(6) Комисијата изработува тендерска документација и ја доставува на одобрување на
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(7) Комисијата го објавува јавниот повик за електронска аукција во "Службен весник на
Република Македонија" во три домашни јавни гласила на најмалку една половина
страница, а во странско на најмалку една четвртина страница во весник од областа на
ловството кој покрива најмалку пет држави.

(8) Минималниот број учесници на електронската аукција треба да биде најмалку  еден.
(9) Правното лице кое по спроведената постапка за електронска аукција е избрано за

најповолен понудувач е должно во рок од 60 дена од денот на донесувањето на одлуката за
избор на најповолен понудувач до комисијата да достави:
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- доказ за материјално-технички можности за вршење на дејноста ловство: недвижен
имот, движен имот (теренски возила, оружје за ловочуварска служба и средства за
комуникација),

- програма за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето и
- да има вработено најмалку едно стручно лице со завршено високо или средно

образование од шумарска струка со положен испит по предметот ловство - зоологија и
систематика на дивечот/ловно стопанство.

(10) Постигнатиот износ од електронската аукција, правното лице ќе го исплаќа на
концедентот на десет еднакви годишни рати.

(11) Во ловиштата за крупен дивеч, процентот на зголемување на почетната цена
остварен на електронската аукција за првиот стопански период ќе се применува и за
вториот стопански период.“

Член 5
Во членот 37 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
“(4) Доколку избраниот понудувач не постапи согласно со одредбата на членот 36-а став

(9)  од  овој  закон,  банкарската  гаранција  за  учество  на  електронска  аукција
концедентот ја активира.“

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).

Член 6
Започнатите постапки за давање на користење на дивечот во ловиштата со концесија за

целата територија на Република Македонија, до денот на влегувањето во сила на овој
закон ќе продолжат согласно со Законот за ловството (“Службен весник на Република
Македонија” број  26/2009).

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија”.
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