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Peny6nnxa Maregonuja
MH HT4CTEPCTBO 3A 3EMJOAEnCTBO,

I,I.IYMAPCTBO 14 BOAOCTONAHCTBO
.. It

6p. oi - t*-i /(
)! . t*1 .zolo roAnHa

Cxonje

'13BEI,IJTAJ 
il NPEANOT HA OANYKA 34 1436OP

oA cnpoBeAeHara nocranKa 3a AaBarbe Ha Kopl,rcrerbe Ha AhBeqor co xonqecnja Bo noBhurara Bo peoHrre l-eerenuja,
Banax4oeo, SepoBo, Kyuaxoeo, Cxonje, Ceerl,r Hr4xone u Kaeagapqr, 3anoqHara co OAnyKara 3a pacnuuyBarue ua jaeeH

KOHt{ypc 3a AaBabe Ha ArBeqoT Bo noBr4urTaTa Ha Kopl4cTebe no naT ra xoxqecraja Bo noBHr4Te peoHh reBrenuja,
Banaxgoeo, SepoBo, Kyvaxoeo, Cxonje, Caeru Hr,rxone r.r Kaea4apqu (,,Cnyx6ex BecHr4K Ha Peny6nxKa Maregoxuja"
6p.105/10)

llpe4mer Ha KoHqecL4ja e AaBaFbe Ha Kopr4crebe Ha AilBeqor co xonqecn.la Bo Aefl oA noBrltlTara BocraHoBeHh co
Ognyxara 3a BocraHoByBaFbe Ha roBt4Lllra na repr,rropr,rjara Ha Peny6nrxa Maxe4onnja ("Cnyx6eH BecHnK Ha Peny6nnxa
Mare4oHurja" 6p.125109) L4 roa Ha HaBeAeHhre noBr4ura co OAnyKara 3a pacnilLrjyBal6e Ha jaBeH KoHKypc 3a AaBabe Ha AnBeLror
Bo noBrllllTara Ha Kop14cretue no nar Ha KoHqecrlja Bo roBHr4Te peonr l-eerenltja, BanaH4oeo, Sepoeo, Kyvanoeo, Cxonje, Caerr,r

Hurxone ra Kaaa4apqr.r (..Cnyx6eH BecHhK Ha Peny6nr,rxa Mare4oHrja" 6p.105/10).
llocranxara 3a AaBaFbe Ha Kopt/tcre$e Ha AnBer.tor co KoHqecnja Bo noBiluJTaTa ce il3Bprx14 no naT Ha jaaen xonxypc r ce

cnpoBeAe KaKo nocranKa 3a AoAe,tyBaFbe Ha KoHqecrja co oraopen noBilK, corracHo 3aKoHor 3a noBcrBoro r 3axotor ga

KoHLleciln t Apyrtn BnAoBh Ha jaano npilBarHo naprHepcrBo.
lloHy4rre rpe6a 4a 6nAar co BaxHocr r\iluHurvyM 120 qeaa, cuerajkn oA AeHor yrBpAeH 3a jaBHo orBaparbe Ha

noHyAnre.
Kpnrepryvrare 3a BpeAHyBaFbe Ha noHyAnre ce HaBeAeHil Bo reHAepcKara AoKyMeHTaqhja n o6jaeeHor jaeeH xoHxypc :a

oBa noclaKa.
llpn e4naraur ycnoB14, npeAHocT ylt\ila npaBHoro f]ri4qe Koe Bo nocneAHilTe Tpn roAnH!4 Bpueno AejHocT IoBcTBo.

flaearsero Ha KoprcreFbe Ha AhBe\]or co KoHqecilJa Bo noBruJTara e 3a nephoA og '10 ro4lrnr 3a cnrHt4or AhBeq n 20 royuan sa

KpynHilor Ar,4Beq.

,4o AeHor 11 qacor Ha JaBHoro orBapaFbe 6ea npncrurnartr, 14 (uett'puuaecer) noHyAr, cilTe AocraBeHt4 coTracHo

vnaTcTBoro HaBeAeHo Bo TeHAepcKara 4oxynreHraquja.

11pi,r canrOrO OrBapaFbe Ha noHyAL4re KO[iillrcilJaTa KOHCTaTnpa AeKa OA 3aAonxilTenHaTa AOKyNreHTaqt4Ja Ha nOHyAara
1. Ha noHyAyBaqor 6p. 7 fl! Eyxoerr - flexreeo, My HeAocracyBa napa$upaH MoAen Ha AoroBop.

3A6EJIEtIIKA:
CocraaeH Aer Ha oBoj il3BeLlraj e il oBoj Ta6erapeH Aer - nperneA Ha noHyAyBaqilre n AocraBeHnre AoKyMeHril Koj e

r:pa6oren npil caN,tara eeanyaqr,rja. 11 npercraByBa yrBpAyBatue Ha BepoAocrojHocra Ha 3aAonxr/TenHara goxytr,tenraqnja :
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Доказ за условите побарани со 
точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: 
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1 

�          Тековна состојба издаден од 
Централен регистар на Република 
Македонија (не постар од 6 месеци) 

има има има има  има  има има има 

2 

�          Документ за регистрирана 
дејност - ДРД образец издаден од 
Централен регистар на Република 
Македонија (не постар од 6 месеци) 

има Нема Нема има Нема има  има има има 

3 

�          Извод од банкарска сметка на 
субјектот и истиот не смее да биде 
постар од 30 дена од денот на 
јавното отварање) 

има има има има  има  има има има 

4 

�          Писмен доказ за сопственост 
или корисничко право поврзани за 
вршење на дејноста ловство и тоа:   

 

а 

-          доказ за сопственост или 
користење на недвижен имот: 
фотокопија од имотен лист, договор 
за купопродажба или договор за 
закуп  

Нема Нема има има  има  има има има 

б 

-          доказ за сопственост на 
движен имот: фотокопија од 
сообраќајна дозвола, фотокопија од 
дозвола за поседување и носење на 
оружје, фактура за основи средства 
за комуникација  

 

б1 фотокопија од сообраќајна дозвола  има има има има  има  нема има има 

б2 
фотокопија од дозвола за 
поседување и носење на оружје 

има има има има  има  има има има 

б3 
 фактура за основи средства за 
комуникација  

има има има има  има  има има има 

5 
�          Образец М1-М2 (како доказ за 
вработување на стручно/и лице/а) 

има има има има  има  има има има 

6 
�          Документ за завршено 
образование 

има има има има  има  има има има 

7 

�          Доказ од надлежен суд дека 
на понудувачот-правното лице не му 
е изречена прекршочна санкција - 
забрана за вршење на дејност  

има има има има  има  има има има 

8 

�          Изјава дадена под 
материјална и кривична одговорнот 
од одговорното лице на понудувачот 
дека со правосилна пресуда не е 
осуден за сторено кривични дела 

има има има има  има  има има има 
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корупција, измама и перење пари  

9 

�          Доказ од Централен Регистар 
дека не е отворена постапка за стечај 
или ликвидација 

има има има има  има  има има има 

10 

�          Потврда од Управата за јавни 
приходи за платени придонеси и 
други јавни давачки 

 има има има има  има  има има има 

КОВЕРТ 2 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

Доказ за условите побарани со 
точка 2.1 од тендерската 
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а. Пополнето и потпишано Писмо на 
Понуда (дадено во Анекс 2). 

има   има  Има   има Има 

 
б. Програма за развојни можности на 
дивечот под заштита во ловиштето 

има   има  Има   има Има 

 в. Банкарска гаранција има   има  Има   има Има 

 г. Парафиран модел на договор  има   има  има   има Има 

 

д.Писмен доказ за сопственост или 
корисничко право поврзани за 
вршење на дејноста ловство и тоа:   

  
  
 

 

-          доказ за сопственост или 
користење на недвижен имот: 
фотокопија од имотен лист, договор 
за купопродажба или договор за 
закуп  

           

 

-          доказ за сопственост на 
движен имот: фотокопија од 
сообраќајна дозвола, фотокопија од 
дозвола за поседување и носење на 
оружје, фактура за основи средства 
за комуникација  

           

КОВЕРТ 3 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

Доказ за условите побарани со 
точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: П
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а. Пополнето и потпишано Писмо на 
Понуда (дадено во Анекс 2). 

има   има  има   има  

 

б. Програма за развојни можности на 
дивечот под заштита во ловиштето 

има   има  има   има  

 
в. Банкарска гаранција има   има  има   има  

 г. Парафиран модел на договор  има   има  има   има  

 

д.Писмен доказ за сопственост или 
корисничко право поврзани за 
вршење на дејноста ловство и тоа:   
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-          доказ за сопственост или 
користење на недвижен имот: 
фотокопија од имотен лист, договор 
за купопродажба или договор за 
закуп  

           

 

-          доказ за сопственост на 
движен имот: фотокопија од 
сообраќајна дозвола, фотокопија од 
дозвола за поседување и носење на 
оружје, фактура за основи средства 
за комуникација  

           

КОВЕРТ 4 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

Доказ за условите побарани со 
точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: 
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а. Пополнето и потпишано Писмо на 
Понуда (дадено во Анекс 2).       има    Има     има   

 

б. Програма за развојни можности на 
дивечот под заштита во ловиштето        има    Има    има   

 в. Банкарска гаранција        има    Има    има   

 г. Парафиран модел на договор         има    има    има   

 

д.Писмен доказ за сопственост или 
корисничко право поврзани за 
вршење на дејноста ловство и тоа: 

  
  
  
  
  

 

-          доказ за сопственост или 
користење на недвижен имот: 
фотокопија од имотен лист, договор 
за купопродажба или договор за 
закуп  

              

 

-          доказ за сопственост на 
движен имот: фотокопија од 
сообраќајна дозвола, фотокопија од 
дозвола за поседување и носење на 
оружје, фактура за основи средства 
за комуникација  

              

КОВЕРТ 5 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

Доказ за условите побарани со 
точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: 
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а. Пополнето и потпишано Писмо на 
Понуда (дадено во Анекс 2). 

          Има     има    

 

б. Програма за развојни можности на 
дивечот под заштита во ловиштето 

           Има    има    

 в. Банкарска гаранција            Има    има    

 г. Парафиран модел на договор             има    има    

 

д.Писмен доказ за сопственост или 
корисничко право поврзани за 
вршење на дејноста ловство и тоа:   
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-          доказ за сопственост или 
користење на недвижен имот: 
фотокопија од имотен лист, договор 
за купопродажба или договор за 
закуп  

                    

 

-          доказ за сопственост на 
движен имот: фотокопија од 
сообраќајна дозвола, фотокопија од 
дозвола за поседување и носење на 
оружје, фактура за основи средства 
за комуникација  

                    

КОВЕРТ 6 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

Доказ за условите побарани со 
точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: 
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а. Пополнето и потпишано Писмо на 
Понуда (дадено во Анекс 2). 

           има     Има   

 

б. Програма за развојни можности на 
дивечот под заштита во ловиштето 

           има     Има   

 в. Банкарска гаранција           има     Има   

 г. Парафиран модел на договор            има     има   

 

д.Писмен доказ за сопственост или 
корисничко право поврзани за 
вршење на дејноста ловство и тоа:   

  
  

 

-          доказ за сопственост или 
користење на недвижен имот: 
фотокопија од имотен лист, договор 
за купопродажба или договор за 
закуп  

                    

 
 

 

-          доказ за сопственост на 
движен имот: фотокопија од 
сообраќајна дозвола, фотокопија од 
дозвола за поседување и носење на 
оружје, фактура за основи средства 
за комуникација  

           

КОВЕРТ 7 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

Доказ за условите побарани со 
точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: 
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а. Пополнето и потпишано Писмо на 
Понуда (дадено во Анекс 2). 

          има      Има   

 

б. Програма за развојни можности на 
дивечот под заштита во ловиштето 

           има     Има   

 

в. Банкарска гаранција           има      Има   

 

г. Парафиран модел на договор            има      има   
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д.Писмен доказ за сопственост или 
корисничко право поврзани за 
вршење на дејноста ловство и тоа:   

            

 

-          доказ за сопственост или 
користење на недвижен имот: 
фотокопија од имотен лист, договор 
за купопродажба или договор за 
закуп  

                

 

-          доказ за сопственост на 
движен имот: фотокопија од 
сообраќајна дозвола, фотокопија од 
дозвола за поседување и носење на 
оружје, фактура за основи средства 
за комуникација  

                 

КОВЕРТ 8 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

Доказ за условите побарани со 
точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: 
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а. Пополнето и потпишано Писмо на 
Понуда (дадено во Анекс 2). 

           има     Има   

 

б. Програма за развојни можности на 
дивечот под заштита во ловиштето 

          има     Има    

 

в. Банкарска гаранција           има      Има   

 

г. Парафиран модел на договор            има      има   

 

д.Писмен доказ за сопственост или 
корисничко право поврзани за 
вршење на дејноста ловство и тоа:   

  
 

 

-          доказ за сопственост или 
користење на недвижен имот: 
фотокопија од имотен лист, договор 
за купопродажба или договор за 
закуп  

                

 

-          доказ за сопственост на 
движен имот: фотокопија од 
сообраќајна дозвола, фотокопија од 
дозвола за поседување и носење на 
оружје, фактура за основи средства 
за комуникација  

                 

КОВЕРТ 9 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ  

 

Доказ за условите побарани со 
точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: 
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а. Пополнето и потпишано Писмо на 
Понуда (дадено во Анекс 2). 

           има        

 

б. Програма за развојни можности на 
дивечот под заштита во ловиштето 

          има         

 

в. Банкарска гаранција           има         

 

г. Парафиран модел на договор            има         

 

д.Писмен доказ за сопственост или 
корисничко право поврзани за 
вршење на дејноста ловство и тоа:   

  
 

 

-          доказ за сопственост или 
користење на недвижен имот: 
фотокопија од имотен лист, договор 
за купопродажба или договор за 
закуп  

                

 

-          доказ за сопственост на 
движен имот: фотокопија од 
сообраќајна дозвола, фотокопија од 
дозвола за поседување и носење на 
оружје, фактура за основи средства 
за комуникација  

                 

КОВЕРТ 10 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

Доказ за условите побарани со 
точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: 

       

 

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.6

  

 

     

 

ЛОВИШТЕ        

 

В
ат
аш

а 
 

 

      

 

а. Пополнето и потпишано Писмо на 
Понуда (дадено во Анекс 2). 

          има         

 

б. Програма за развојни можности на 
дивечот под заштита во ловиштето 

           има        

 

в. Банкарска гаранција           има         

 

г. Парафиран модел на договор             има        

 

д.Писмен доказ за сопственост или 
корисничко право поврзани за 
вршење на дејноста ловство и тоа:   

  
  
 

 

-          доказ за сопственост или 
користење на недвижен имот: 
фотокопија од имотен лист, договор 
за купопродажба или договор за 
закуп  
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-          доказ за сопственост на 
движен имот: фотокопија од 
сообраќајна дозвола, фотокопија од 
дозвола за поседување и носење на 
оружје, фактура за основи средства 
за комуникација  

    

   

      

КОВЕРТ 11 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

Доказ за условите побарани со 
точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: 

       

 

П
он

уд
ув

а
ч 
бр

.6
  

 

     

 

ЛОВИШТЕ        

 

Ко
ш
ан
и 

  

 

      

 

а. Пополнето и потпишано Писмо на 
Понуда (дадено во Анекс 2). 

           има        

 

б. Програма за развојни можности на 
дивечот под заштита во ловиштето 

           има        

 

в. Банкарска гаранција           има         

 

г. Парафиран модел на договор            има         

 

д.Писмен доказ за сопственост или 
корисничко право поврзани за 
вршење на дејноста ловство и тоа:   

  
 

 

-          доказ за сопственост или 
користење на недвижен имот: 
фотокопија од имотен лист, договор 
за купопродажба или договор за 
закуп  

                

 

-          доказ за сопственост на 
движен имот: фотокопија од 
сообраќајна дозвола, фотокопија од 
дозвола за поседување и носење на 
оружје, фактура за основи средства 
за комуникација  

    

   

      

КОВЕРТ 12 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

Доказ за условите побарани со 
точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: 

       

 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

6 
 

 

     

 

ЛОВИШТЕ        

 

 Ч
ем

ер
ск
о 

 

 

      

 

а. Пополнето и потпишано Писмо на 
Понуда (дадено во Анекс 2). 

          Има         
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б. Програма за развојни можности на 
дивечот под заштита во ловиштето 

           Има        

 

в. Банкарска гаранција            Има        

 

г. Парафиран модел на договор             има        

 

д.Писмен доказ за сопственост или 
корисничко право поврзани за 
вршење на дејноста ловство и тоа:   

  
  
  
  
  
  

 

-          доказ за сопственост или 
користење на недвижен имот: 
фотокопија од имотен лист, договор 
за купопродажба или договор за 
закуп  

                

 

-          доказ за сопственост на 
движен имот: фотокопија од 
сообраќајна дозвола, фотокопија од 
дозвола за поседување и носење на 
оружје, фактура за основи средства 
за комуникација 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

11
 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

12
 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

13
 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

14
 

Доказ за условите побарани со точка 2.1 од 
тендерската документација и тоа: 

Р
ед
ен

 б
ро
ј 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Ја
вн

о 
П
ре
тп
ри

ја
ти
је

 з
а 

ст
оп

ан
ис

ув
ањ

е 
со

 ш
ум

и 
„М

ак
ед

он
ск
и 
Ш
ум

и“
 

Л
ов

еч
ко

 д
ру
ш
тв
о 

„Ш
чи

по
њ
а“

 
Л
ип

ко
во

 

Д
ру
ш
тв
о 
за

 п
ро

из
во

дс
тв
о,

 
од

гл
ед

ув
ањ

е 
на

 ж
ив

от
ни

. 
О
бн

ов
ув

ањ
е 
и 
од

гл
ед

ув
ањ

е 
на

 
ди

ве
ч,

 л
ов

, т
ра
пе
рс
тв
о,

 р
иб

ар
ст
во

, 
тр
го
ви

ја
 и

 у
сл

уг
и 

„И
КО

М
 Т
РЕ

ЈД
“ 

КА
В

 Д
О
О

 Е
кс
по

рт
 И
м
по

рт
 

Ка
ва
да

рц
и 

Д
ру
ш
тв
о 
за

 п
ро

из
во

дс
тв
о 
тр
го
ви

ја
 

и 
ус
лу

ги
 „
Еу

ро
 П
ак

“ 
 У
во

з 
И
зв
оз

 
Д
О
О

 Б
ор

ио
во

 

1 

�          Тековна состојба издаден од Централен 
регистар на Република Македонија (не постар од 6 
месеци) 

има има Има има 

2 

�          Документ за регистрирана дејност - ДРД 
образец издаден од Централен регистар на 
Република Македонија (не постар од 6 месеци) 

има Нема Има има 

3 

�          Извод од банкарска сметка на субјектот и 
истиот не смее да биде постар од 30 дена од денот 
на јавното отварање) 

има има Има има 

4 

�          Писмен доказ за сопственост или корисничко 
право поврзани за вршење на дејноста ловство и 
тоа:   
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a 

-   доказ за сопственост или користење на недвижен 
имот: фотокопија од имотен лист или поседовен 
лист со прилог договор со кое е стекнато право на 
сопственост или одлука на државен орган или 
договор за закуп со доказ за сопственост на име на 
закуподавачот 

Има Нема има има 

б 
 - доказ за сопственост на движен имот има има Има Има 

б1 
 фотокопија од сообраќајна дозвола има има Има Има 

б2 
 фотокопија од дозвола за поседување и носење на 
оружје 

има има Има Има 

б3 
 фактура за основи средства за комуникација  има има Има Има 

5 
�          Образец М1-М2 (како доказ за вработување 
на стручно/и лице/а) 

има има има Има 

6 
�          Документ за завршено образование има има има Има 

7 

�          Доказ од надлежен суд дека на понудувачот-
правното лице не му е изречена прекршочна 
санкција - забрана за вршење на дејност  

има има има Има 

8 

�          Изјава дадена под материјална и кривична 
одговорнот од одговорното лице на понудувачот 
дека со правосилна пресуда не е осуден за сторено 
кривични дела корупција, измама и перење пари  

има има има Има 

9 

�          Доказ од Централен Регистар дека не е 
отворена постапка за стечај или ликвидација 

има има има има 

10 

�          Потврда од Управата за јавни приходи за 
платени придонеси и други јавни давачки 

има има Има Има 

 

КОВЕРТ 2 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 
Доказ за условите побарани со точка 2.1 од тендерската документација 
и тоа: П

он
уд

ув
ач

 
бр

.1
1 

 

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.1

3 

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.1

4 

 ЛОВИШТЕ 

М
ил
ис
ин

 

 

Ку
м
ан
ич
ев
о 

Р
ат
ев
ск
а 

ре
ка

 

 а. Пополнето и потпишано Писмо на Понуда (дадено во Анекс 2). има  има има 

 б. Програма за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето има  има има 

 в. Банкарска гаранција има  има има 

 г. Парафиран модел на договор  има  има има 

 
д.Писмен доказ за сопственост или корисничко право поврзани за вршење на 
дејноста ловство и тоа:   

    

 

-   доказ за сопственост или користење на недвижен имот: фотокопија од 
имотен лист или поседовен лист со прилог договор со кое е стекнато право 
на сопственост или одлука на државен орган или договор за закуп со доказ 
за сопственост на име на закуподавачот 

 има       

 

-          доказ за сопственост на движен имот: фотокопија од сообраќајна 
дозвола, фотокопија од дозвола за поседување и носење на оружје, фактура 
за основи средства за комуникација  

 Има 
 
Нема  
 
има 
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КОВЕРТ 3 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 
Доказ за условите побарани со точка 2.1 од тендерската документација 
и тоа: П

он
уд

ув
ач

 
бр

.1
1 

 

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.1

3 

  

 ЛОВИШТЕ Ч
ес
то
во

 

 

Д
ре
но
во

 

 

 а. Пополнето и потпишано Писмо на Понуда (дадено во Анекс 2). Има  Има  

 

б. Програма за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето има  има  

 в. Банкарска гаранција има  Има  

 г. Парафиран модел на договор  Има  има  

 
д.Писмен доказ за сопственост или корисничко право поврзани за вршење на 
дејноста ловство и тоа:   

 

 

-      доказ за сопственост или користење на недвижен имот: фотокопија од 
имотен лист или поседовен лист со прилог договор со кое е стекнато право 
на сопственост или одлука на државен орган или договор за закуп со доказ 
за сопственост на име на закуподавачот 

        

 има 

има 

 

-          доказ за сопственост на движен имот: фотокопија од сообраќајна 
дозвола, фотокопија од дозвола за поседување и носење на оружје, фактура 
за основи средства за комуникација  

има 

     

КОВЕРТ 4 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 
Доказ за условите побарани со точка 2.1 од тендерската документација 
и тоа: 

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.1

1 
 

     

 ЛОВИШТЕ 

Р
ож

де
н 

 

     

 а. Пополнето и потпишано Писмо на Понуда (дадено во Анекс 2). Има       

 

б. Програма за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето 
има    

 
  

 в. Банкарска гаранција Има       

 г. Парафиран модел на договор  Има      

 

д.Писмен доказ за сопственост или корисничко право поврзани за вршење на 
дејноста ловство и тоа:   

 

 

-          доказ за сопственост или користење на недвижен имот: фотокопија од 
имотен лист, договор за купопродажба или договор за закуп  

        

 

-          доказ за сопственост на движен имот: фотокопија од сообраќајна 
дозвола, фотокопија од дозвола за поседување и носење на оружје, фактура 
за основи средства за комуникација  
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КОВЕРТ 5 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 
Доказ за условите побарани со точка 2.1 од тендерската документација 
и тоа: П

он
уд

ув
ач

 
бр

.1
1 

 

     

 ЛОВИШТЕ  К
ад
ин
а 

ре
ка

 

     

 а. Пополнето и потпишано Писмо на Понуда (дадено во Анекс 2). има       

 

б. Програма за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето  Има       

 в. Банкарска гаранција има       

 г. Парафиран модел на договор  Има       

 

д.Писмен доказ за сопственост или корисничко право поврзани за вршење на 
дејноста ловство и тоа:   

 

 

-          доказ за сопственост или користење на недвижен имот: фотокопија од 
имотен лист, договор за купопродажба или договор за закуп  

 има       

 има 

Има 

 

-          доказ за сопственост на движен имот: фотокопија од сообраќајна 
дозвола, фотокопија од дозвола за поседување и носење на оружје, фактура 
за основи средства за комуникација  

има 

      

 
Во текот на постапката се поднесени 10 (десет) приговори. Комисијата ги одби како неосновани приговорите 

поднесени од ЛД Еребица Свети Николе, ДПТУ Еуро-Пак ДОО Бориево, ЗГЛД Фауна ЛМД Матејче и на ЛД “Тиквеш 
Кавадарци“ од Кавадарци поднесени за понудата на ЛД “Тиквеш“-Кавадарци  поради тоа што приговорите се однесуваат за 
понудувачи кои што се исклучени од постапката, додека приговорот за понудата на Сафари Македонија ДОО е одбиен како 
неоснован од причина што Нацрт договорот е парафиран на последната страна од понудувачот а потврден со печат на 
секоја страна на договорот со што Комисијата прифати дека понудувачот ја прифатил содржината на договорот а 
приговорот на ЛД “Тиквеш“-Кавадарци го одби како неоснован, поради тоа што се однесува на околности кои што 
Комисијата ги утврдува и ги утврди врз основа на доставената документација од страна на понудувачите.  

Комисијата пристапи кон евалуација на понудите само на оние понудувачи кои се селектирани за подобни, 
односно кои ги имаат доставено сите документи согласно јавниот конкурс и тендерската документација за оваа постапка. 

Комисијата утврди листа на подобрни кандидати врз основа на условите од јавниот конкурс и тендерската 
документација за оваа постапка како и нивната лична состојба, нивната способност за вршење професионална дејност, 
економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност.  

 
Во понатамошна постапка на евалуација се исклучени следните понудувачи: 

Понудувач бр.2 
Здружение на граѓани – Ловечко друштво„Фауна“ ЛМД с. Матејче, Липково 
Понудата не му е подготвена согласно тендерската документација, нема уреден доказ за сопственост или користење на 
недвижен имот и немаат доказ за регистрирана дејност ловство. 
Понудувач бр.3 
Здружение на ловци „Црн Вук“ Лозово 
Исклучен поради тоа што нема доказ за регистрирана дејност ловство. 
Понудувач бр.5 
Здружение на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш “  Кавадарци 
Исклучен поради тоа што нема доказ за регистрирана дејност ловство.. 
Понудувач бр.7 
ЛД „Буковик“ Пехчево 
Исклучен од причина што во задолжителна документација нема доставено парафиран договор 
Понудувач бр.8 
Здружение за унапредување, заштита, ловење и унапредување на дивечот „Дабевец“ Берово 
Исклучен бидејќи доказот за движен имот не е во оригнинал ниту е заверен на нотар и нема уреден документ за 
сопственост на недвижен имот. 
Понудувач бр.12 
„Шчипоња“  
Понудата не му е подготвена согласно тендерската документација, нема уреден доказ за сопственост или користење на 
недвижен имот и немаат доказ за регистрирана дејност ловство. 



 13

По утврдување на веродостојноста на задолжителната документација, исклучување од понатамошна евалуација на 
понудувачите 2, 3, 5, 7, 8 и 12, Комисијата пристапи кон евалуација на понудите на понудувачите кои Комисијата ги 
селектираше како подобни. 
 
Евалуацијата на понудите се вршеше според следните критериуми: 
 
I. Стручно кадровска и техничка оспособеност  
на понудувачот        30 поени 
 
1. Образование на стручното лице на понудувачот    5 поени 

 Високо образование  
      (VII и VIII степен - дипл. шумарски инженер или  
      магистер по шумарски науки)      5 поени 
 Средно образование (IV степен - шумарски техничар) и  

Специјалист по ловство (V степен)     3 поени 
2. Број на вработени лица       5 поени 

 Едно стручно лице и повеќе ловочувари    5 поени 
 Едно стручно лице и еден ловочувар     4 поени 
 Едно стручно лице       3 поени 

3. Основни средства на понудувачот (деловен простор)  
      или корисничко право       5 поени 

 повеќе канцеларии и сала за состаноци    5 поени 
 канцеларија и сала за состаноци     4 поени 
 канцеларија       3 поени 

4. Оружје во сопственост на понудувачот  
      (оружје на службените лица)      5 поени 

 повеќе броја на ловни карабини и пиштоли     5 поени 
 еден ловен карабин и еден пиштол     3 поени 

5. Основни средства за транспорт во сопственот на понудувачот  5 поени 
 две или повеќе теренски возила или теренско возило и  
други товарни, транспортни возила и трактори     5 поени 
 теренско возило (погон на 4 тркала)     3 поени 
 лесно моторно возило или мотоцикл     2 поени 

6. Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот  5 поени 
 над 5 мобилни радиостаници      5 поени 
 од 3 до 5 мобилни радиостаници     4 поени 
 2 мобилни радиостаници      3 поени 

 
 
II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во  
Програмата за развојни можности на дивечот  
под заштита во ловиштето       70 поени 
 

а. Ловишта за ситен дивеч 
1. Предвидени одгледно заштитни мерки    10 поени 
 предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени  

      од Посебната ловностопанска основа за ловиштето 
      дополнети со други мерки        10 поени 
 предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени  

      од Посебната ловностопанска основа за ловиштето     5 поени 
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето   25 поени 
 предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  

      Посебната ловностопанска основа (ако е предвидено) 
      дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  
      (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од  
      50 единки/годишно со друг вид на дивеч)    25 поени 
 предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  

      Посебната ловностопанска основа (ако е предвидено) 
      дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  
      (повеќе од 100 единки/годишно)     20 поени 
 предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  

      Посебната ловностопанска основа (ако е предвидено) 
      дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  
      (од 51 до 100 единки/годишно)     15 поени 
 предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  

      Посебната ловностопанска основа (ако е предвидено) 
      дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  
     (до 50 единки/годишно)       10 поени 
 предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  



 14

      Посебната ловностопанска основа       5 поени 
3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  
    дивечот во ловиштето по нормативите дадени во  
    Посебната ловностопанска основа      10 поени 
 обезбедување на храна за прихрана на дивечот  

(над 91 ден)       10 поени  
 обезбедување на храна за прихрана на дивечот  

     (од 61 до 91 ден)         5 поени 
 обезбедување на храна за 60 денови прихрана  

     (согласно Посебната ловностопанска основа)      3 поени 
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето   5 поени 
 предвидени ловнотехнички објекти според  

      Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти      5 поени  

 предвидени ловнотехнички објекти според   
Посебната ловностопанска основа     3 поени 

5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч 
    или друг ограден простор      10 поени 
 предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч 

за повеќе од два вида на дивеч (или вкупно производство  
од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха)      10 поени 

 предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч 
за два вида на дивеч (или вкупно производство  
од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор од 151 до 200 ха)       5 поени 

 предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч 
за еден вид на дивеч (или вкупно производство  
до 200 единки/годишно или изградба на ограден 
простор од 51 до 150 ха)      3 поени 

 предвидена изградба на адаптациона волиера  
за ситен дивеч или изградба на ограден простор до 50 ха   2 поени 

6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  
    други ловностопански објекти     10 поени 
 предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански  

     објект поголем од 50 м2 или изградба на два посебни  
     ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2    10 поени 
 предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански  

     објект од 20 до 50 м2       5 поени 
 предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански  

     објект до 20 м2          3 поени 
 предвидена реконструкција, доградба или опремување на  

постоечките ловечки куќи или други ловностопански објекти     2 поени 

 
б. Ловишта за крупен дивеч   
 
1. Предвидени одгледно заштитни мерки    10 поени 
 предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени  

      од Посебната ловностопанска основа за ловиштето 
      дополнети со други мерки        10 поени 
 предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени  

      од Посебната ловностопанска основа за ловиштето     5 поени 
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето   25 поени 
 предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  

      Посебната ловностопанска основа (ако е предвидено) 
      дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  
      (повеќе од 10 единки/годишно од еден вид и повеќе од  
      5 единки/годишно со друг вид на дивеч)    25 поени 
 предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  

      Посебната ловностопанска основа (ако е предвидено) 
      дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  
      (повеќе од 10 единки/годишно)     20 поени 
 предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  

      Посебната ловностопанска основа (ако е предвидено) 
      дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  
      (од 5 до 10 единки/годишно)      15 поени 
 предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  

      Посебната ловностопанска основа (ако е предвидено) 
      дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  
      (до 5 единки/годишно)       10 поени 
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 предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  
      Посебната ловностопанска основа       5 поени 
3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  
    дивечот во ловиштето по нормативите дадени во  
    Посебната ловностопанска основа      10 поени 
 обезбедување на храна за прихрана на дивечот  

(над 91 ден)       10 поени  
 обезбедување на храна за прихрана на дивечот  

     (од 61 до 91 ден)         5 поени 
 обезбедување на храна за 60 денови прихрана  

     (согласно Посебната ловностопанска основа)      3 поени 
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето   5 поени 
 предвидени ловнотехнички објекти преземени од  

Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти      5 поени  

 предвидени ловнотехнички објекти преземени од  
Посебната ловностопанска основа       3 поени 

5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч  10 поени 
 предвидена изградба на ограден простор 

поголема од 251 ха      10 поени 
 предвидена изградба на ограден простор (простори) со  

вкупна површина од 151 до 250 ха       5 поени 
 предвидена изградба на ограден простор (простори) со  

      вкупна површина до 150 ха        3 поени 
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  
    други ловностопански објекти     10 поени 
 предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански  

     објект поголем од 100 м2 или изградба на два посебни  
     ловностопански објекти (или ловечки куќи)  
     со вкупна површина од 100 м2       10 поени 
 предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански  

     објект од 50 до 100 м2         5 поени 
 предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански  

     објект до 50 м2          3 поени 
 предвидена реконструкција, доградба или опремување на  

посоечките ловечки куќи или други ловностопански објекти     2 поени 

 
При еднакви услови, предност има правното лице кое во последните три години вршело дејност ловство. 
 
 
 
ПРИЛОГ: Табела за евалуација 
 

I. Стручно кадровска и техничка оспособеност на понудувачот  
             
   

ПОНУДУВАЧ 1 
ДОЕЛ 
„Мики 
Петрол“ 
Св.Николе  

I. Стручно кадровска и техничка оспособеност на понудувачот  30 поени  

1.       Образование на стручното лице на понудувачот (1 шум инг – 5 поени) 5 поени 5 
§         Високо образование (VII и VIII степен - дипл. шумарски инженер или магистер по 
шумарски науки) 5 поени  

�         Средно образование (IV степен - шумарски техничар) и Специјалист по ловство (V 
степен) 3 поени  

2.       Број на вработени лица  (1 шум инг, 2 чувари) 5 поени 5 

�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари 5 поени  

�         Едно стручно лице и еден ловочувар 4 поени  

�         Едно стручно лице 3 поени  

3.       Основни средства на понудувачот (деловен простор) или корисничко право 5 поени 0 

�         повеќе канцеларии и сала за состаноци 5 поени  

�         канцеларија и сала за состаноци 4 поени  
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�         канцеларија 3 поени  
4.       Оружје во сопственост на понудувачот (оружје на службените лица) (3 пиш, 3 
караб.) 5 поени 5 

�         повеќе броја на ловни карабини и пиштоли  5 поени  

�         еден ловен карабин и еден пиштол 3 поени  

5.       Основни средства за транспорт во сопственот на понудувачот  (две лади ниви) 5 поени 5 
�         две или повеќе теренски возила или теренско возило и други товарни, транспортни 
возила и трактори  5 поени  

�         теренско возило (погон на 4 тркала) 3 поени  

�         лесно моторно возило или мотоцикл 2 поени  
6.       Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот  (6 
радиостаници) 5 поени 5 

�         над 5 мобилни радиостаници 5 поени  

�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени  

�         2 мобилни радиостаници 3 поени  

Вкупно од прв дел 25 

 
 

ПОНУДУВАЧ 4 „Грлица“ 
ДОЕЛ 
Скопје 

I. Стручно кадровска и техничка оспособеност на понудувачот  30 поени  

1.       Образование на стручното лице на понудувачот  (шум инг) 5 поени 5 
§         Високо образование (VII и VIII степен - дипл. шумарски инженер или магистер по 
шумарски науки) 5 поени  

�         Средно образование (IV степен - шумарски техничар) и Специјалист по ловство (V 
степен) 3 поени  

2.       Број на вработени лица  (1+1) 5 поени 4 

�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари 5 поени  

�         Едно стручно лице и еден ловочувар 4 поени  

�         Едно стручно лице 3 поени  
3.       Основни средства на понудувачот (деловен простор) или корисничко право  (1 
канцеларија) 5 поени 3 

�         повеќе канцеларии и сала за состаноци 5 поени  

�         канцеларија и сала за состаноци 4 поени  

�         канцеларија 3 поени  
4.       Оружје во сопственост на понудувачот (оружје на службените лица)  (3 караб и 3 
пиштоли) 5 поени 5 

�         повеќе броја на ловни карабини и пиштоли  5 поени  

�         еден ловен карабин и еден пиштол 3 поени  

5.       Основни средства за транспорт во сопственот на понудувачот  (1 лада нива) 5 поени 3 
�         две или повеќе теренски возила или теренско возило и други товарни, транспортни 
возила и трактори  5 поени  

�         теренско возило (погон на 4 тркала) 3 поени  

�         лесно моторно возило или мотоцикл 2 поени  
6.       Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот  (6 
радиостан.) 5 поени 5 

�         над 5 мобилни радиостаници 5 поени  

�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени  

�         2 мобилни радиостаници 3 поени  

Вкупно од прв дел 25 
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ПОНУДУВАЧ 6 ЛД 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

I. Стручно кадровска и техничка оспособеност на понудувачот  30 поени   
1.       Образование на стручното лице на понудувачот (1 шум инг и 2 чувари) 5 поени                    5 
§         Високо образование (VII и VIII степен - дипл. шумарски инженер или магистер по 
шумарски науки) 5 поени   
�         Средно образование (IV степен - шумарски техничар) и Специјалист по ловство (V 
степен) 3 поени  
2.       Број на вработени лица  (1 стр.л. и повеке лов.) 5 поени 5 
�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари 5 поени  
�         Едно стручно лице и еден ловочувар 4 поени  
�         Едно стручно лице 3 поени  
3.       Основни средства на понудувачот (деловен простор) или корисничко право (1 
канцел и 1 сала за сост.) 5 поени 5 
�         повеќе канцеларии и сала за состаноци 5 поени  
�         канцеларија и сала за состаноци 4 поени  
�         канцеларија 3 поени  
4.       Оружје во сопственост на понудувачот (оружје на службените лица)  (3 лов. Кар. И 
3 пиш) 5 поени 5 
�         повеќе броја на ловни карабини и пиштоли  5 поени  
�         еден ловен карабин и еден пиштол 3 поени  
5.       Основни средства за транспорт во сопственот на понудувачот  (3 тер. Воз) 5 поени 5  
�         две или повеќе теренски возила или теренско возило и други товарни, транспортни 
возила и трактори  5 поени  
�         теренско возило (погон на 4 тркала) 3 поени  
�         лесно моторно возило или мотоцикл 2 поени  
6.       Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот  (6 радио) 5 поени 5 
�         над 5 мобилни радиостаници 5 поени  
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени  
�         2 мобилни радиостаници 3 поени  

Вкупно од прв дел 30 
 
 

ПОНУДУВАЧ 9 
Здр. на 
ловци 

„Еребица“ 
Св. Николе 

I. Стручно кадровска и техничка оспособеност на понудувачот  30 поени   
1.       Образование на стручното лице на понудувачот   (шум инг) 5 поени                   5 
§         Високо образование (VII и VIII степен - дипл. шумарски инженер или магистер по 
шумарски науки) 5 поени  
�         Средно образование (IV степен - шумарски техничар) и Специјалист по ловство (V 
степен) 3 поени   
2.       Број на вработени лица   (1 шум инг, 2 ловоч) 5 поени 5  
�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари 5 поени  
�         Едно стручно лице и еден ловочувар 4 поени  
�         Едно стручно лице 3 поени  
3.       Основни средства на понудувачот (деловен простор) или корисничко право (405 
м2) 5 поени 5 



 18

�         повеќе канцеларии и сала за состаноци 5 поени  

�         канцеларија и сала за состаноци 4 поени  
�         канцеларија 3 поени  
4.       Оружје во сопственост на понудувачот (оружје на службените лица)    (3 лов. Кар, 3 
пиш) 5 поени 5 
�         повеќе броја на ловни карабини и пиштоли  5 поени  
�         еден ловен карабин и еден пиштол 3 поени  
5.       Основни средства за транспорт во сопственот на понудувачот  (2 теренски воз.) 5 поени 5 
�         две или повеќе теренски возила или теренско возило и други товарни, транспортни 
возила и трактори  5 поени  
�         теренско возило (погон на 4 тркала) 3 поени  
�         лесно моторно возило или мотоцикл 2 поени  
6.       Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот   (9 радиост.) 5 поени 5 
�         над 5 мобилни радиостаници 5 поени  
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени  
�         2 мобилни радиостаници 3 поени  

Вкупно од прв дел 30 
 
 

ПОНУДУВАЧ 10 Сафари 
Македонија - 

Скопје  
I. Стручно кадровска и техничка оспособеност на понудувачот  30 поени   
1.       Образование на стручното лице на понудувачот   (1 специјалист по ловство) 5 поени 3 
§         Високо образование (VII и VIII степен - дипл. шумарски инженер или магистер по 
шумарски науки) 5 поени  
�         Средно образование (IV степен - шумарски техничар) и Специјалист по ловство (V 
степен) 3 поени  
2.       Број на вработени лица    (1 стручно лице) 5 поени 3 
�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари 5 поени  
�         Едно стручно лице и еден ловочувар 4 поени  
�         Едно стручно лице 3 поени  
3.       Основни средства на понудувачот (деловен простор) или корисничко право (3 
канцеларии) 5 поени 5 
�         повеќе канцеларии и сала за состаноци 5 поени  
�         канцеларија и сала за состаноци 4 поени  
�         канцеларија 3 поени  
4.       Оружје во сопственост на понудувачот (оружје на службените лица)  (3 ловни 
кар. и 2 пиштоли)  5 поени 5 
�         повеќе броја на ловни карабини и пиштоли  5 поени  
�         еден ловен карабин и еден пиштол 3 поени  
5.       Основни средства за транспорт во сопственот на понудувачот   (две теренски 
возила) 5 поени 5 
�         две или повеќе теренски возила или теренско возило и други товарни, транспортни 
возила и трактори  5 поени  
�         теренско возило (погон на 4 тркала) 3 поени  
�         лесно моторно возило или мотоцикл 2 поени  
6.       Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот   (7 
радиостаници) 5 поени 5 
�         над 5 мобилни радиостаници 5 поени  
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени  
�         2 мобилни радиостаници 3 поени  

Вкупно од прв дел 26 
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ПОНУДУВАЧ 11 ЈП 
„Македонски 
шуми“ Скопје 

I. Стручно кадровска и техничка оспособеност на понудувачот  30 поени  Милисин 
1.       Образование на стручното лице на понудувачот 5 поени  
§         Високо образование (VII и VIII степен - дипл. шумарски инженер или магистер по 
шумарски науки) 5 поени 5 
�         Средно образование (IV степен - шумарски техничар) и Специјалист по ловство (V 
степен) 3 поени  
2.       Број на вработени лица 5 поени  
�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари (4 шум инг и 5 шум тех) 5 поени 5 
�         Едно стручно лице и еден ловочувар 4 поени  
�         Едно стручно лице 3 поени  
3.       Основни средства на понудувачот (рожден - ростор) или корисничко право 
(1792 м2 дел пр. Сопств.) 5 поени  
�         повеќе канцеларии и сала за состаноци (одобрение за градба 8600 м2) 5 поени 5 
�         канцеларија и сала за состаноци  4 поени  
�         канцеларија 3 поени  
4.       Оружје во сопственост на понудувачот (оружје на службените лица) 5 поени 0 
�         повеќе броја на ловни карабини и пиштоли 5 поени  
�         еден ловен карабин и еден пиштол 3 поени  
5.       Основни средства за транспорт во сопственот на понудувачот  5 поени  
�         две или повеќе теренски возила или теренско возило и други товарни, транспортни 
возила и трактори (лада нива, УАЗ и ТАМ) 5 поени 5 
�         теренско возило (погон на 4 тркала) 3 поени  
�         лесно моторно возило или мотоцикл 2 поени  
6.       Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот  (0) 5 поени  
�         над 5 мобилни радиостаници 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени  
�         2 мобилни радиостаници 3 поени  

Вкупно од прв дел 25 
  
  

ПОНУДУВАЧ 11 ЈП 
„Македонски 
шуми“ Скопје 

I. Стручно кадровска и техничка оспособеност на понудувачот  30 поени Честово 
1.       Образование на стручното лице на понудувачот 5 поени  
§         Високо образование (VII и VIII степен - дипл. шумарски инженер или магистер по 
шумарски науки) 5 поени 5 
�         Средно образование (IV степен - шумарски техничар) и Специјалист по ловство (V 
степен) 3 поени  
2.       Број на вработени лица  5 поени  
�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари (1 шум инг и 3 техни) 5 поени 5 
�         Едно стручно лице и еден ловочувар 4 поени  
�         Едно стручно лице 3 поени  
3.       Основни средства на понудувачот (деловен простор) или корисничко право 5 поени  
�         повеќе канцеларии и сала за состаноци (205 м2) 5 поени 5 
�         канцеларија и сала за состаноци 4 поени  
�         канцеларија 3 поени  
4.       Оружје во сопственост на понудувачот (оружје на службените лица) 5 поени  
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�         повеќе броја на ловни карабини и пиштоли  5 поени  
�         еден ловен карабин и еден пиштол (3 карабини и 1 пиштол) 3 поени 3 
5.       Основни средства за транспорт во сопственот на понудувачот 5 поени  
�         две или повеќе теренски возила или теренско возило и други товарни, транспортни 
возила и трактори (2 лади ниви) 5 поени 5 
�         теренско возило (погон на 4 тркала)  3 поени  
�         лесно моторно возило или мотоцикл 2 поени  
6.       Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот  5 поени  
�         над 5 мобилни радиостаници (6 радио ст) 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени  
�         2 мобилни радиостаници 3 поени  

Вкупно од прв дел 28 
 
 

 
ПОНУДУВАЧ 11 

ЈП 
„Македонски 
шуми“ Скопје 

I. Стручно кадровска и техничка оспособеност на понудувачот  30 поени Рожден 
1.       Образование на стручното лице на понудувачот 5 поени  
§         Високо образование (VII и VIII степен - дипл. шумарски инженер или магистер по 
шумарски науки) 5 поени 5 
�         Средно образование (IV степен - шумарски техничар) и Специјалист по ловство (V 
степен) 3 поени  
2.       Број на вработени лица 5 поени  
�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари (1 шум инг и 3 шум тех) 5 поени 5 
�         Едно стручно лице и еден ловочувар 4 поени  
�         Едно стручно лице 3 поени  
3.       Основни средства на понудувачот или корисничко право 5 поени 0 
�         повеќе канцеларии и сала за состаноци 5 поени  
�         канцеларија и сала за состаноци 4 поени  
�         канцеларија 3 поени  
4.       Оружје во сопственост на понудувачот (оружје на службените лица) 5 поени 0 
�         повеќе броја на ловни карабини и пиштоли  5 поени  
�         еден ловен карабин и еден пиштол 3 поени  
5.       Основни средства за транспорт во сопственот на понудувачот 5 поени  
�         две или повеќе теренски возила или теренско возило и други товарни, транспортни 
возила и трактори (УАЗ, ЛАДА НИВА, Опел Вектра) 5 поени 5 
�         теренско возило (погон на 4 тркала) 3 поени  
�         лесно моторно возило или мотоцикл 2 поени  
6.       Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот  (0) 5 поени 0 
�         над 5 мобилни радиостаници 5 поени  
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени  
�         2 мобилни радиостаници 3 поени  

Вкупно од прв дел 15 
  
 

ПОНУДУВАЧ 11 ЈП 
„Македонски 
шуми“ Скопје 

I. Стручно кадровска и техничка оспособеност на понудувачот  30 поени Кадина река 
1.       Образование на стручното лице на понудувачот 5 поени  
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§         Високо образование (VII и VIII степен - дипл. шумарски инженер или магистер по 
шумарски науки) 5 поени 5 
�         Средно образование (IV степен - шумарски техничар) и Специјалист по ловство (V 
степен) 3 поени  
2.       Број на вработени лица  5 поени  
�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари  5 поени  
�         Едно стручно лице и еден ловочувар (2 шум инг) 4 поени 4 
�         Едно стручно лице 3 поени  
3.       Основни средства на понудувачот (деловен простор) или корисничко право 5 поени  
�         повеќе канцеларии и сала за состаноци (1100 м2) 5 поени 5 
�         канцеларија и сала за состаноци 4 поени  
�         канцеларија 3 поени  
4.       Оружје во сопственост на понудувачот (оружје на службените лица) 5 поени  
�         повеќе броја на ловни карабини и пиштоли  5 поени  
�         еден ловен карабин и еден пиштол (2 пиштоли, 1 пушки) 3 поени 3 
5.       Основни средства за транспорт во сопственот на понудувачот 5 поени  
�         две или повеќе теренски возила или теренско возило и други товарни, транспортни 
возила и трактори (УАЗ ЛАДА НИВА и Даевоо Есперо) 5 поени 5 
�         теренско возило (погон на 4 тркала) 3 поени  
�         лесно моторно возило или мотоцикл 2 поени  
6.       Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот  5 поени 0 
�         над 5 мобилни радиостаници 5 поени  
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени  
�         2 мобилни радиостаници 3 поени  

Вкупно од прв дел 22 
 

ПОНУДУВАЧ 13 
„Иком трејд“ 
Кавадарци 

I. Стручно кадровска и техничка оспособеност на понудувачот  30 поени   
1.       Образование на стручното лице на понудувачот  (шум инг) 5 поени 5 
§         Високо образование (VII и VIII степен - дипл. шумарски инженер или магистер 
по шумарски науки) 5 поени  
§         Средно образование (IV степен - шумарски техничар) и Специјалист по ловство 
(V степен) 3 поени  
2.       Број на вработени лица   (1 шум инг + 3) 5 поени 5 
§         Едно стручно лице и повеќе ловочувари 5 поени  
§         Едно стручно лице и еден ловочувар 4 поени  
§         Едно стручно лице 3 поени  
3.       Основни средства на понудувачот (деловен простор) или корисничко 
право   5 поени 5 
§         повеќе канцеларии и сала за состаноци 5 поени  
§         канцеларија и сала за состаноци 4 поени  
§         канцеларија 3 поени  
4.       Оружје во сопственост на понудувачот (оружје на службените лица) 5 поени 5 
§         повеќе броја на ловни карабини и пиштоли  5 поени  
§         еден ловен карабин и еден пиштол 3 поени  
5.       Основни средства за транспорт во сопственот на понудувачот   (3 
теренски) 5 поени 5 
§         две или повеќе теренски возила или теренско возило и други товарни, 
транспортни возила и трактори  5 поени  
§         теренско возило (погон на 4 тркала) 3 поени  
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§         лесно моторно возило или мотоцикл 2 поени  
6.       Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот   (5 
радиостаници) 5 поени 4 
§         над 5 мобилни радиостаници 5 поени  
§         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени  
§         2 мобилни радиостаници 3 поени  

Вкупно од прв дел 29 
 

ПОНУДУВАЧ 14 

„Еуропак“ 
Бориево 

I. Стручно кадровска и техничка оспособеност на понудувачот   (шумар инг 1) 30 поени   
1.       Образование на стручното лице на понудувачот 5 поени                  5 
§         Високо образование (VII и VIII степен - дипл. шумарски инженер или магистер по 
шумарски науки) 5 поени  
�         Средно образование (IV степен - шумарски техничар) и Специјалист по ловство (V 
степен) 3 поени  
2.       Број на вработени лица   (1 инг , 3 ловоч.) 5 поени 5 
�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари 5 поени  
�         Едно стручно лице и еден ловочувар 4 поени  
�         Едно стручно лице 3 поени  
3.       Основни средства на понудувачот (деловен простор) или корисничко право 5 поени 5 
�         повеќе канцеларии и сала за состаноци 5 поени  
�         канцеларија и сала за состаноци 4 поени  
�         канцеларија 3 поени  
4.       Оружје во сопственост на понудувачот (оружје на службените лица)   (1 кар. 1 пиш) 5 поени 3 
�         повеќе броја на ловни карабини и пиштоли  5 поени  
�         еден ловен карабин и еден пиштол 3 поени  
5.       Основни средства за транспорт во сопственот на понудувачот    ( 3 тер.) 5 поени 5 
�         две или повеќе теренски возила или теренско возило и други товарни, транспортни 
возила и трактори  5 поени  
�         теренско возило (погон на 4 тркала) 3 поени  
�         лесно моторно возило или мотоцикл 2 поени  
6.       Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот   (6 пар.) 5 поени 5 
�         над 5 мобилни радиостаници 5 поени  
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени  
�         2 мобилни радиостаници 3 поени  

Вкупно од прв дел 28 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 23

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во 
ловиштето 

 
 Предвидени Освоени 

   
„Ерџелија“ 
Св. Николе 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

ДОЕЛ „Мики 
Петрол“ 
Св.Николе 

а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки  10 поени  
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки (35% заштитена 
површина и други одгледувачки мерки, ремизи 10ха)  10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето  25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (60 зајаци 200 фазани – годишно) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот  (100 дена)  10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот  5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана  3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (100 хранилишта, 5 складишта и 5 поилишта) 5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени   
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден 
простор 10 поени   
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (изградба на ограден простор поголем од 202 ха)  10 поени 10 поени  

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч  5 поени   
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч  3 поени   
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха 2 поени   
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 
м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 (мв 
Момило 55 м2) 10 поени 0 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени  

Вкупно од втор дел 60 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
„Богословец
“ Св. Николе 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

ДОЕЛ „Мики 
Петрол“ 
Св.Николе 

а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки  10 поени  
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки (35% заштитена 
површина и други одгледувачки мерки, ремизи 10ха) 10 поени 10 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето  25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (60 зајаци, 200 фазани – годишно) 25 поени 25 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа   5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот  (предвидува 100 дена) 10 поени  10 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот  5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана  3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (100 хранилишта, 5 складишта и 5 поилишта) 5 поени  5 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден 
простор 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (изградба на ограден простор поголем од 202 ха) 10 поени 10 

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч  5 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч  3 поени  
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха 2 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 
м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 (900 
м2 ловечки дом)  10 поени 10 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени  

Вкупно од втор дел 70 
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 Предвидени Освоени 

   
Орел – Св. 
Николе 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

„Грлица“ 
ДОЕЛ 
Скопје 

а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки  10 поени  
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки (1/3 од површината под 
забрана, ремизи 4)  10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето  25 поени  

§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (110 
фазани – годишно, 55 пајки - годишно) 25 поени 25 поени 

§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  20 поени  

§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  15 поени   

§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот  (100 дена)  10 поени 10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот  5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана  3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (15 хранилишта за зајак и др.) 5 поени 5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени   
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени   
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч  10 поени   

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч  5 поени   

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч   3 поени   
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха (изградба на волиера од 150 м3) 2 поени 2 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 
м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 10 поени 0 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени  

Вкупно од втор дел 52 поени 
 
 
 
 
 
 
 



 26

 Предвидени Освоени 

   

Мечкуевци 
– Св. 
Николе 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

„Грлица“ 
ДОЕЛ 
Скопје 

а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки  10 поени  
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки (1/3 од површината под 
забрана, ремизи 4)  10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето  25 поени  

§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (110 
фазани – годишно, 55 пајки - годишно) 25 поени 25 поени 

§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  20 поени  

§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  15 поени   

§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч  10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот  (100 дена)  10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот  5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана  3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (15 хранилишта за зајак и др.) 5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени   
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени   
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (одгледувалиште за 110 фазани и 55 пајки) 10 поени 10 поени   

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч  5 поени   

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч   3 поени   
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха (изградба на волиера од 150 м3) 2 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 
м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 
(ловечка куќа 55м2) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени  

Вкупно од втор дел 70 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
Ерџелија – 
Св. Николе 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

„Грлица“ 
ДОЕЛ 
Скопје 

а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки   10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе 
од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч 
(одгледувалиште за 110 фазани и 55 пајки) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе 
од 100 единки/годишно) 20 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (од 51 до 
100 единки/годишно) 15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (до 50 
единки/годишно) 10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 дена) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени   
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени   
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (по ПЛо 21 и 3 поилишта, а предвидува 10 за 
зајак, 20 за пе, 15 за ек, и 10 за фзана, и 5 поилишта) 5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (одгледувалиште за 110 фазани и 55 диви пајки) 10 поени 10 поени 

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 200 ха) 5 поени   
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч (или 
вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 
единки/годишно или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени   
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха (волиера од 200м2) 2 поени   
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 
м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2  
(ловечка куќа 55 м2) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени  

Вкупно од втор дел 70 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
„Шешково“ 
Кавадарци 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

ЛД„Тиквеш  
Кавадарци“  
Кавадарци 

б. Ловишта за крупен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  дополнети со други мерки (забрана за 1/3 од 
површината) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето 5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (11 единки дива свиња и 6 единки срна) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (повеќе од 10 единки/годишно )  20 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (од 5 до 10 единки/годишно) 15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (до 5 единки/годишно) 10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана нa дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (120 денови) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа 
дополнети со други ловнотехнички објект (хранилишта за д.с. 15+5 поилишта +10 
хранилиѓта за срна+ поилишта 3+20 солишта+12 набљудувачници покриени) 5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени   
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха  10 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со вкупна површина од 151 до 
250 ха   5 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со   вкупна површина до 150 ха   3 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 
100 м2 или изградба на два посебни ловностопански објекти (или ловечки куќи) со вкупна 
површина од 100 м2  10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 50 до 100 
м2  5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 50 м2 3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени  

Вкупно од втор дел 50 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
„Куманичево“  
Кавадарци 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

ЛД„Тиквеш  
Кавадарци“  
Кавадарци 

б. Ловишта за крупен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  дополнети со други мерки (забрана за 1/3 од 
површината) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето 5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (11 единки дива свиња и 6 единки срна) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (повеќе од 10 единки/годишно )  20 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (од 5 до 10 единки/годишно) 15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (до 5 единки/годишно) 10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана нa дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (120 денови) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа 
дополнети со други ловнотехнички објект (хранилишта за д.с. 10+5 складишта +10 
хранилишта за срна+ поилишта 5+15 солишта+10 набљудувачници покриени) 5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени   
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха (оградено ловиште 
за муфлон 260 ха) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со вкупна површина од 151 до 
250 ха   5 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со   вкупна површина до 150 ха   3 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 
100 м2 или изградба на два посебни ловностопански објекти (или ловечки куќи) со вкупна 
површина од 100 м2 (ловечка куќа од 110 м2) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 50 до 100 
м2  5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 50 м2 3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени  

Вкупно од втор дел 70 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
„Лукар“ 
Кавадарци 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

ЛД„Тиквеш  
Кавадарци“  
Кавадарци 

б. Ловишта за крупен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  дополнети со други мерки (забрана за 1/3 од 
површината) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето 5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (11 единки дива свиња и 6 единки срна) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (повеќе од 10 единки/годишно )  20 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (од 5 до 10 единки/годишно) 15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (до 5 единки/годишно) 10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана нa дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (120 денови) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа 
дополнети со други ловнотехнички објект (за дива свиња 15 хранилишта + 5 слкадишта, 
10 хранилишта за срна + 5 поилишта +30 солишта + 20 покриени набљудувачници)   5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени   
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха (260 ха ограден 
простор за дива свиња) 10 поени 10 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со вкупна површина од 151 до 
250 ха   5 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со   вкупна површина до 150 ха   3 поени   
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 
100 м2 или изградба на два посебни ловностопански објекти (или ловечки куќи) со вкупна 
површина од 100 м2 (ловечка куќа од 110 м2) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 50 до 100 
м2  5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 50 м2 3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени  

Вкупно од втор дел 70 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
„Мрежичко“ 
Кавадарци 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

ЛД„Тиквеш  
Кавадарци“  
Кавадарци 

б. Ловишта за крупен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  дополнети со други мерки (забрана за 1/3 од 
површината) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето 5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (повеќе од 10 единки/годишно )  20 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (од 5 до 10 единки/годишно) (6 единки дива свиња) 15 поени 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (до 5 единки/годишно) 10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана нa дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (120 денови) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа 
дополнети со други ловнотехнички објект (за дива свиња 15 хранилишта + 6 слкадишта, 
10 хранилишта за срна + 3 поилишта +20 солишта + 15 покриени набљудувачници)     5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени   
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха  10 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со вкупна површина од 151 до 
250 ха   5 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со   вкупна површина до 150 ха   3 поени   
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 
100 м2 или изградба на два посебни ловностопански објекти (или ловечки куќи) со вкупна 
површина од 100 м2 (современа куќа од 110 м2) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 50 до 100 
м2  5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 50 м2 3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени  

Вкупно од втор дел 50 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
„Рожден“ 
Кавадарци 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

ЛД„Тиквеш  
Кавадарци“  
Кавадарци 

б. Ловишта за крупен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  дополнети со други мерки (1/3 забрана за лов) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето 5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  

§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (повеќе од 10 единки/годишно ) (11 д.свињи) 20 поени 20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (од 5 до 10 единки/годишно) 15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (до 5 единки/годишно) 10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана нa дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (120 денови за дс и 
100 за срна) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени   
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени   

§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа 
дополнети со други ловнотехнички објект (за дива свиња 15 хранилишта + 6 слкадишта, 
10 хранилишта за срна + 3 поилишта +30 солишта + 20 покриени набљудувачници)     5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени  
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха  10 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со вкупна површина од 151 до 
250 ха   5 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со   вкупна површина до 150 ха   3 поени   
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   

§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 
100 м2 или изградба на два посебни ловностопански објекти (или ловечки куќи) со вкупна 
површина од 100 м2 (ловечка куќа од 102 м2) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 50 до 100 
м2  5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 50 м2 3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени  

Вкупно од втор дел 55 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
„Дреново“ 

 Кавадарци 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

 
ЛД „Тиквеш 
Кавадарци“ 
Кавадарци 

      
а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето дополнети со други мерки (2 зони за лов по 35% заштитена 
површина, 2 ремизи по 1-2 ха) 10 поени 10 поени  
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч (100 
фазани и 60 единки пајки) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно)  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (од 51 до 
100 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (до 50 
единки/годишно)  10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 денови) 10 поени  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно ПЛО) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (за зајак 10 хранилишта, 10 хранилишта за 
полска еребица, 30 хранилишта за еребица камењарка, 20 хранилишта за фазан, 2 
вештачки поилишта)  5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден простор 
поголем од 201 ха) (1200 м2 комбинирана одгледувачница за производство на фазански 
пилиња 410 и 100 диви пајки) 10 поени 10 поени 

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 200 ха) 5 поени   
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч (или 
вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 единки/годишно 
или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени   
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на ограден 
простор до 50 ха 2 поени   
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 
м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 
(ловечка куќа 55 м2) 10 поени 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени   
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени   

Вкупно од втор дел 70 поени 



 34

 Предвидени Освоени 

   
„Росоман“  
Кавадарци 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

 
ЛД „Тиквеш 
Кавадарци“ 
Кавадарци 

а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето дополнети со други мерки (2 зони за лов по 35% заштитена 
површина, 2 ремизи по 1-2 ха) 10 поени 10 поени  
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч (110 
фазани и 60 единки дива пајка) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно)  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (од 51 до 
100 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (до 50 
единки/годишно)  10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 денови) 10 поени  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (за зајак 10 хранилишта, 30 хранилишта за 
полска еребица, 15 хранилишта за еребица камењарка, 20 хранилишта за фазан, 2 
вештачки поилишта)  5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден простор 
поголем од 201 ха) (1200 м2 комбинирана одгледувачница за производство на 510 
фазани и 90 патки) 10 поени 10 поени 

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 200 ха) 5 поени   
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч (или 
вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 единки/годишно 
или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени   
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на ограден 
простор до 50 ха 2 поени   
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 
м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 
(ловечка куќа 55 м2) 10 поени 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени   
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени   

Вкупно од втор дел 70 поени 



 35

 Предвидени Освоени 

   
„Марена“  
Кавадарци 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

 
ЛД „Тиквеш  
Кавадарци“  
Кавадарци 

а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки (2 зони за лов по 35% 
заштитена површина, 2 ремизи по 1-2 ха) 10 поени 10 поени  
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе 
од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч 
(110 фазани и 60 единки дива пајка) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе 
од 100 единки/годишно)  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (од 51 до 
100 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (до 50 
единки/годишно)  10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 денови) 10 поени  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (за зајак 10 хранилишта, 30 хранилишта за 
полска еребица, 30 хранилишта за фазан, 2 вештачки поилишта)  5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (1200 м2 комбинирана одгледувачница за производство на 
600 единки (фазани и патки) 10 поени 10 поени 

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 200 ха) 5 поени   
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч (или 
вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 
единки/годишно или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени   
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха 2 поени   
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 
м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 
(ловечка куќа 55 м2) 10 поени 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени   
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени   

Вкупно од втор дел 70 поени 
 



 36

 Предвидени Освоени 

   
„Ваташа“  
Кавадарци 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

 
ЛД „Тиквеш  
Кавадарци“  
Кавадарци 

      
а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки (2 зони за лов по 40% 
заштитена површина, 2 ремизи по 1-2 ха) 10 поени 10 поени  
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  

§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе 
од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе 
од 100 единки/годишно) (110 фазани) 20 поени 20 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (од 51 до 
100 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (до 50 
единки/годишно)  10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (120 денови) 10 поени  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (20 хранилишта за полска еребица, 10 
хранилишта за фазан, 2 вештачки поилишта)  5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени  

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха)  10 поени  

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 200 ха) 5 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч (или 
вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 
единки/годишно или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени  
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха 2 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 
м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2  10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени   
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени   
    

Вкупно од втор дел 45 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
„Кошани“ 

 Кавадарци 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

 
ЛД „Тиквеш  
Кавадарци“  
Кавадарци 

      
а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки (2 зони за лов по 35% 
заштитена површина, 2 ремизи по 1-2 ха) 10 поени 10 поени  
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  

§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе 
од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе 
од 100 единки/годишно) (110 фазани) 20 поени 20 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (од 51 до 
100 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (до 50 
единки/годишно)  10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (120 денови) 10 поени  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (10 хранилишта за зајак, 20 хранилишта за 
полска еребица, 10 хранилишта за фазан, 2 вештачки поилишта)  5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени  

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха)  10 поени  

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 200 ха) 5 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч (или 
вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 
единки/годишно или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени  
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха 2 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 
м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2  10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени   
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени   
    

Вкупно од втор дел 45 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
„Чемерско“  
Кавадарци“ 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

ЛД „Тиквеш  
Кавадарци“  
Кавадарци 

 
      
а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки (2 зони за лов по 50% 
заштитена површина, 2 ремизи по 1-2 ха) 10 поени 10 поени  
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе 
од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч  
(110 фазани и 52 еребици) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе 
од 100 единки/годишно)  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (од 51 до 
100 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (до 50 
единки/годишно)  10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (120 денови) 10 поени  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (10 хранилишта за зајак, 10 хранилишта за 
еребица камењарка, 10 хранилишта за фазан, 2 вештачки поилишта) 5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени  

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха)  10 поени  

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 200 ха) 5 поени   
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч (или 
вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 
единки/годишно или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени   
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха 2 поени   
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 
м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 
(ловечка куќа 55 м2) 10 поени 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени   
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени   
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени   

Вкупно од втор дел 60 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
„Стањевци“ 
Св. Николе 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

Здр. на 
ловци 

„Еребица“ 
Св. Николе 

б. Ловишта за крупен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  дополнети со други мерки (1/4 секои 2 години) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето 5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  

§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (повеќе од 10 единки/годишно )  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (од 5 до 10 единки/годишно) 15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (до 5 единки/годишно) 10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа   5 поени 5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана нa дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 денови ) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени   
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени   

§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа 
дополнети со други ловнотехнички објект (за дива свиња 5 хранилишта, 2 хранилишта 
за срна, 5 калишта, 5 солишта, 2 покриени набљудувачници)     5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени  
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха  10 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со вкупна површина од 151 до 
250 ха   5 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со   вкупна површина до 150 ха   3 поени   
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   

§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 
100 м2 или изградба на два посебни ловностопански објекти (или ловечки куќи) со вкупна 
површина од 100 м2  10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 50 до 100 
м2  5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 50 м2 3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени  

Вкупно од втор дел 30 поени 
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 Предвидени Освоени 
   Сопот - Св. Николе 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

Здр. на ловци 
„Еребица“ Св. 

Николе 
      
а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки (2 зони за лов, 2 
повеќегодишни трајни ремизи) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг 
вид на дивеч (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 
единки/годишно со друг вид на дивеч  (110 фазани и 55 пајки) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг 
вид на дивеч (повеќе од 100 единки/годишно)  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг 
вид на дивеч (од 51 до 100 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг 
вид на дивеч (до 50 единки/годишно)  10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа   5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето 
по нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 денови) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната 
ловностопанска основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (20 хранилишта за зајак, 25 хранилишта 
за пп.еребица, 10 хранилишта за фазан, 8 вештачки поилишта) 5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден 
простор 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида 
на дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на 
ограден простор поголем од 201 ха) ) (1200м2 одлгледувачница, 510 фазански 
пилиња и 70 пајки) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида 
на дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 
200 ха) 5 поени   
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч 
(или вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 
единки/годишно или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени   
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха 2 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем 
од 50 м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина 
од 50 м2 (ловечка куќа 55 м2) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 
50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени   
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки 
куќи или други ловностопански објекти 2 поени   

Вкупно од втор дел 70 поени 
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 Предвидени Освоени 
   Орел - Св. Николе 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

Здр. на ловци 
„Еребица“ Св. 

Николе 
      
а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки (2 зони за лов, 2 
повеќегодишни трајни ремизи) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг 
вид на дивеч (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 
единки/годишно со друг вид на дивеч  25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг 
вид на дивеч (повеќе од 100 единки/годишно)  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг 
вид на дивеч (од 51 до 100 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг 
вид на дивеч (до 50 единки/годишно)  10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ја прифаќа ПЛО)   5 поени 5 поени 

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето 
по нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 денови) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната 
ловностопанска основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (30 хранилишта за п.еребица, 6 
хранилишта за е.камењарка, 5 вештачки поилишта) 5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден 
простор 10 поени  

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида 
на дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на 
ограден простор поголем од 201 ха) ) 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида 
на дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 
200 ха) 5 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч 
(или вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 
единки/годишно или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени  
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха 2 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем 
од 50 м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина 
од 50 м2  10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 
50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени   
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки 
куќи или други ловностопански објекти 2 поени   

Вкупно од втор дел 30 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
Мечкуевци - Св. 

Николе 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

Здр. на ловци 
„Еребица“ Св. 

Николе 
а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки (2 зони за лов, 2 
повеќегодишни трајни ремизи) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг 
вид на дивеч (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 
единки/годишно со друг вид на дивеч  25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг 
вид на дивеч (повеќе од 100 единки/годишно)  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг 
вид на дивеч (од 51 до 100 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг 
вид на дивеч (до 50 единки/годишно)  10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната 
ловностопанска основа (ја прифаќа ПЛО)   5 поени 5 поени 

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето 
по нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 денови) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната 
ловностопанска основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (20 хранилишта за п.еребица, 5 
вештачки поилишта) 5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден 
простор 10 поени  

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида 
на дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на 
ограден простор поголем од 201 ха) ) 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида 
на дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 
200 ха) 5 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч 
(или вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 
единки/годишно или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени  
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха 2 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем 
од 50 м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина 
од 50 м2  10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 
50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени   
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки 
куќи или други ловностопански објекти 2 поени   

Вкупно од втор дел 30 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
Ерџелија, 
Св.Николе 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

Здр. на 
ловци 
„Еребица“ 
Св. 
Николе 

а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето дополнети со други мерки (2 зони, 2 ремизи) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч (110 
фазани и 55 пајки) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно)  20 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (од 51 до 
100 единки/годишно) 15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (до 50 
единки/годишно)  10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 дена) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (10 хранилишта за зајак, 20 хранилишта за 
п.еребица, 10 хранилишта за фазан и 6 поилилишта) 5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден простор 
поголем од 201 ха) (1200 м2 одгледувачница, 510 фазански пилиња, и 70 д.пајки) 10 поени 10 поени 

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 200 ха) 5 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч (или 
вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 единки/годишно 
или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени  
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на ограден 
простор до 50 ха 2 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 м2 
или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 (55 м2 
л.куќа) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени  

Вкупно од втор дел 70 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
Богословец, 
Св.Николе 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

Здр. на 
ловци 
„Еребица“ 
Св. Николе 

а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето дополнети со други мерки (2 зони, 4 ремизи) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч (110 
фазани и 55 пајки) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно)  20 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (од 51 до 
100 единки/годишно) 15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (до 50 
единки/годишно)  10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 дена) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (7 хранилишта за зајак, 20 хранилишта за 
п.еребица, 10 за е.камењарка, 10 хранилишта за фазан и 4 поилилишта) 5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден простор 
поголем од 201 ха) (1000 м2 одгледувачница, 510 фазански пилиња и 70 д.пајки) 10 поени 10 поени 

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 200 ха) 5 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч (или 
вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 единки/годишно 
или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени  
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на ограден 
простор до 50 ха 2 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 м2 
или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 (55 м2 
л.куќа) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени  

Вкупно од втор дел 70 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
Кишино, 
Св.Николе 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

Здр. на 
ловци 
„Еребица“ 
Св. 
Николе 

а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето дополнети со други мерки (2 зони, 2 ремизи) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч (110 
фазани и 55 пајки) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно)  20 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (од 51 до 
100 единки/годишно) 15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (до 50 
единки/годишно)  10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 дена) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (10 хранилишта за зајак, 30 хранилишта за 
п.еребица, 10 за е.камењарка, 10 хранилишта за фазан и 8 поилилишта) 5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден простор 
поголем од 201 ха) (1200 м2 одгледувачница, 510 фазански пилиња и 70 д.пајки) 10 поени 10 поени 

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 200 ха) 5 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч (или 
вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 единки/годишно 
или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени  
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на ограден 
простор до 50 ха 2 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 м2 
или изградба на два посебни ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 (2 л. куќи 
со по 30 м2 површина) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени  

Вкупно од втор дел 70 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
Џумајлија, 
Св.Николе 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

Здр. на 
ловци 
„Еребица“ 
Св. 
Николе 

а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето дополнети со други мерки (2 зони, 2 ремизи) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч (110 
фазани и 55 пајки) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно)  20 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (од 51 до 
100 единки/годишно) 15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (до 50 
единки/годишно)  10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 дена) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (15 хранилишта за зајак, 25 хранилишта за 
п.еребица, 10 хранилишта за фазан и 8 поилилишта) 5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден простор 
поголем од 201 ха) (1200 м2 одгледувачница, 510 фазански пилиња и 70 д.пајки) 10 поени 10 поени 

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 200 ха) 5 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч (или 
вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 единки/годишно 
или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени  
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на ограден 
простор до 50 ха 2 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 м2 
или изградба на два посебни ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 (55 м2 л. 
куќа) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени  

Вкупно од втор дел 70 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
Шешково - 
Кавадарци 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

Сафари 
Македонија - 

Скопје 
б. Ловишта за крупен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  дополнети со други мерки (35%, 2 години од 
вкупната површина) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето 5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (15 д.свињи + 15 срни) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (повеќе од 10 единки/годишно )  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (од 5 до 10 единки/годишно) 15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (до 5 единки/годишно) 10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана нa дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 денови) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени   
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени   

§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа 
дополнети со други ловнотехнички објект (20 чеки, бетонски хранилишта од 100 м2, 20 
хранилишта и 40 солишта, 2 калишта)     5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени  
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха (2000 ха) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со вкупна површина од 151 до 
250 ха    5 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со   вкупна површина до 150 ха   3 поени   
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   

§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 
100 м2 или изградба на два посебни ловностопански објекти (или ловечки куќи) со вкупна 
површина од 100 м2 (2 ловечки куќи 200 м2  + 60м2) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 50 до 100 
м2 5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 50 м2 3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени  

Вкупно од втор дел 70 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
Куманичево, 
Кавадарци 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

„Иком трејд“ 
Кавадарци 

б. Ловишта за крупен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  дополнети со други мерки 10 поени 10 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето 5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (120 д.свињи + 15 прасиња, 25 елени лопатари + 6 телиња, 60 муфлони) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (повеќе од 10 единки/годишно )  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (од 5 до 10 единки/годишно) 15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (до 5 единки/годишно) 10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана нa дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 денови) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени   
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени   

§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа 
дополнети со други ловнотехнички објект (30 солишта, 21 хранилишта и 7 складишта, 7 
наблудувачници, 10 чеки)     5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени  
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха (300 ха) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со вкупна површина од 151 до 
250 ха    5 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со   вкупна површина до 150 ха   3 поени   
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   

§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 
100 м2 или изградба на два посебни ловностопански објекти (или ловечки куќи) со вкупна 
површина од 100 м2 (110 м2) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 50 до 100 
м2 5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 50 м2 3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени  

Вкупно од втор дел 70 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
Дреново, 
Кавадарци 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

„Иком 
трејд“ 
Кавадарци 

а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето дополнети со други мерки (1/4 од ловиштето) 10 поени 10 поени 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето  5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч (200 
фазани и 60 д.зајак) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно)  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (од 51 до 
100 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (до 50 
единки/годишно)  10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (120 денови) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (36 хран за п.еребица и е.камењарка, 136 
хранилишта за фазан, 3 складишта, 10 поилишта за фазани)  5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени  
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден простор 
поголем од 201 ха)  10 поени  

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 200 ха) 5 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч (или 
вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 единки/годишно 
или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени   
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на ограден 
простор до 50 ха (400 м2 ад. волиера) 2 поени 2 поени 
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 м2 
или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 (60 м2) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени  

Вкупно од втор дел 62 поени 
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 Предвидени Освоени 

   
Ратевска 

река, Берово 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

„Еуро Пак“ 
Кавадарци 

б. Ловишта за крупен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  дополнети со други мерки (1/3, 3 ремизи) 10 поени  
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето 5 поени 5 поени 
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (11 д.свињи, 6 срни) 25 поени 25 поени 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (повеќе од 10 единки/годишно )  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (од 5 до 10 единки/годишно) 15 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (до 5 единки/годишно) 10 поени   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа   5 поени   

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана нa дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (120 денови) 10 поени  10 поени 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени   
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени   

§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа 
дополнети со други ловнотехнички објект (20 хранилишта за д.свињи, 10 хранилишта за 
срна, 20 чеки, 30 солишта, 5 поилишта)     5 поени  5 поени 
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени  
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха (260 ха) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со вкупна површина од 151 до 
250 ха    5 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со   вкупна површина до 150 ха   3 поени   
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени   

§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 
100 м2 или изградба на два посебни ловностопански објекти (или ловечки куќи) со вкупна 
површина од 100 м2 (110 м2) 10 поени 10 поени 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 50 до 100 
м2 5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 50 м2 3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени  

Вкупно од втор дел 70 поени 
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 Предвидени Освоени 

   Милисин 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

ЈП 
Македонски 

шуми 
б. Ловишта за крупен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  дополнети со други мерки  10 поени  
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето 5 поени 5 
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени 0 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч   25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (повеќе од 10 единки/годишно )  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (од 5 до 10 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (до 5 единки/годишно) 10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа   5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана нa дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (120 денови) 10 поени  10 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно ПЛО) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  

§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа 
дополнети со други ловнотехнички објект (13 зимски хран, 25 солишта, 6 складишта, 2 
крмни ниви, 2 акумулации, 2 ловки, 15 наблудувачници, 10 чеки за застрел)     5 поени  5 
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени  
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха (260 ха) 10 поени 10 
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со вкупна површина од 151 до 
250 ха    5 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со   вкупна површина до 150 ха   3 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  

§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 
100 м2 или изградба на два посебни ловностопански објекти (или ловечки куќи) со вкупна 
површина од 100 м2 (110 м2) 10 поени 10 
§         предвидена изградба на л. куќа или друг ловностопански објект од 50 до 100 м2 5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 50 м2 3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени  

Вкупно од втор дел 40 
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 Предвидени Освоени 

   Честово 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

ЈП 
Македонски 

Шуми 
а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето дополнети со други мерки 10 поени  
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната ловностопанска 
основа за ловиштето  5 поени 5 
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  

§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч  25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (повеќе од 
100 единки/годишно) (300 фазани годишно) 20 поени 20 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (од 51 до 
100 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (до 50 
единки/годишно)  10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно Посебната ловностопанска 
основа   5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана на  дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) 10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно Посебната ловностопанска 
основа) 3 поени 3 
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти  5 поени   
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени 3 
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден простор 10 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха)  10 поени  

§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за повеќе од два вида на 
дивеч (од 201 до 500 единки/годишно или изградба на ограден простор од 151 до 200 ха) 5 поени  
§         предвидена изградба на одгледувалиште за ситен дивеч за еден вид на дивеч (или 
вкупно производство  за еден вид на дивеч (или вкупно производство до 200 единки/годишно 
или изградба на ограден простор од 51 до 150 ха)   3 поени   
§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха 2 поени 2 
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 50 
м2 или изградба на два посебни  ловностопански објекти со вкупна површина од 50 м2 10 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 20 до 50 м2    5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 20 м2  3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти 2 поени 2 

Вкупно од втор дел 35 
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 Предвидени Освоени 

   Рожден 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

ЈП 
Македонски 

шуми 
б. Ловишта за крупен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  дополнети со други мерки  10 поени 10 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето 5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (6 елени лопатари +12 свињи годишно) 25 поени 25 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (повеќе од 10 единки/годишно )  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (од 5 до 10 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (до 5 единки/годишно) 10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа   5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана нa дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 денови) 10 поени  10 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно ПЛО) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  

§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа 
дополнети со други ловнотехнички објект (15 хранилишта, 25 солишта, 5 складишта, 3 
крмни ниви, 2 акумулации, 1 ловки, 15 наблудувачници, 5 чеки за застрел)     5 поени  5 
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени  
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха (260 ха за муфлон, 5 
ха за е.лопатар) 10 поени 10 
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со вкупна површина од 151 до 
250 ха    5 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со   вкупна површина до 150 ха   3 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  

§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 
100 м2 или изградба на два посебни ловностопански објекти (или ловечки куќи) со вкупна 
површина од 100 м2 (110 м2 лкуќа + 20 м2 +20м2 ловечка колиба) 10 поени 10 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 50 до 100 
м2 5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 50 м2 3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени  

Вкупно од втор дел 70 
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 Предвидени Освоени 

   Кадина Река 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени 

ЈП 
Македонски 

шуми 
б. Ловишта за крупен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  дополнети со други мерки  10 поени 10 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето 5 поени  
2. Предвидено населување на дивеч во ловиштето 25 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (6 срни +12 свињи годишно) 25 поени 25 
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч (повеќе од 10 единки/годишно )  20 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (од 5 до 10 единки/годишно) 15 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид 
на дивеч  (до 5 единки/годишно) 10 поени  
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа   5 поени  

3. Предвидено обезбедување на храна за прихрана нa дивечот во ловиштето по 
нормативите дадени во Посебната ловностопанска основа  10 поени  
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (120 денови) 10 поени  10 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени  
§         обезбедување на храна за 60 денови прихрана (согласно ПЛО) 3 поени  
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени  
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа 
дополнети со други ловнотехнички објект (20 хранилишта, 35 солишта, 3 складишта, 2 
крмни ниви, 2 акумулации, 4 калишта, 2 дс и 2ое ловки, 10 наблудувачници, 10 чеки 
за застрел)     5 поени  5 
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени  
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха (200 ха  празана роба 
+ 260 присое) 10 поени 10 
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со вкупна површина од 151 до 
250 ха    5 поени  
§         предвидена изградба на ограден простор (простори) со   вкупна површина до 150 ха   3 поени  
6. Предвидена изградба на ловечки куќи и  други ловностопански објекти 10 поени  

§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект поголем од 
100 м2 или изградба на два посебни ловностопански објекти (или ловечки куќи) со вкупна 
површина од 100 м2 (120 м2 лкуќа) 10 поени 10 
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект од 50 до 100 
м2 5 поени  
§         предвидена изградба на ловечка куќа или друг ловностопански објект до 50 м2 3 поени  
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени  

Вкупно од втор дел 70 
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РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
СО ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  

 
 Врз основа на извршената евалуација, Комисијата за подготвување, организирање и спроведување на постапката 
за давање на дивечот на концесија доставува Ранг листа на кандидати со Предлог за избор на најповолна понуда и тоа: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Долно - Вардарско ловностопанско подрачје 

реон Гевгелија 

1 1 “Милисин” 

ЈП 
Македонски 
Шуми - 
Скопје 

65     

Долно - Вардарското ловностопанско подрачје 
реон Валандово 

2 3 “Честово” 

ЈП 
Македонски 
Шуми - 
Скопје 

63     

Влаинско - Малешевско ловностопанско подрачје 
реон Берово 

3 1 “Сараево” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

4 2 “Ратевска 
Река” 

„Еуро Пак“ 
с.Бориево 98     

5 5 “Мачево” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

6 6 “Чифлик” НЕМА ПОНУДУВАЧ 

Скопско - Кумановското ловностопанско подрачје 
реон Куманово 

7 2 “Думановце” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

Скопско - Кумановското ловностопанско подрачје 
реон Скопје 

8 1 “Кадина Река” 

ЈП 
Македонски 
Шуми - 
Скопје 

92     

Долно-Вардарско ловностопанско подрачје 
реон Кавадарци 

9 1 “Шешково” „Сафари 
Македонија“ 96 

„Тиквеш 
Кавадарци“ 
Кавадарци 

80   

10 2 “Куманичево” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

100 Иком Трејд 99   

11 3 “Лукар” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

100     
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12 4 “Мрежичко” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

80     

13 5 “Рожден” 

ЈП 
Македонски 
Шуми - 
Скопје 

85 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

85   

14 6 “Дреново” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

100 Иком Трејд  91   

15 7 “Росоман” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

100     

16 8 “Марена” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

100     

17 9 “Ваташа” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

75     

18 10 “Кошани” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

75     

19 11 “Чемерско” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

90     

Средно-Вардарско ловностопанско подрачје 
реон Свети Николе 

20 1 “Стањевци” „Еребица“ 
Св. Николе 60     

21 2 “Сопот” „Еребица“ 
Св. Николе 100     

22 3 “Орел” „Грлица“ 
Скопје 77 „Еребица“ 

Св. Николе 60   

23 4 “Мечкуевци” „Грлица“ 
Скопје 95 „Еребица“ 

Св. Николе 60   

24 5 “Ерџелија” „Еребица“ 
Св. Николе 100 „Грлица“ 

Скопје 95 Мики-Петрол 85 

25 6 “Богословец” „Еребица“ 
Св. Николе 100 Мики-Петрол 95   

26 7 “Кишино” „Еребица“ 
Св. Николе 100     

27 8 “Џумајлија” „Еребица“ 
Св. Николе 100     
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Во текот на постапката, понудувачите: 
1. Друштво за лов, трговија и услуги „ГРЛИЦА“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје, ул. Иван Козаров бр.53/1-29 

Скопје, со допис бр.09-10183/1 од 09.11.2010 година, ја известува Комисијата за подготвување, 
организирање и спроведување на постапката за давање на дивечот на концесија дека за ловиштата 
бр.3 Орел, бр.4 Мечкуевци и бр.5 Ерџелија, во реонот Свети Николе ја повлекуваат понудата во 
целост, т.е. се откажуваат од учество во јавниот конкурс бр.02. 

2. Здружение на граѓани Ловечко Друштво „ТИКВЕШ КАВАДАРЦИ“, ул. Илинденска б.б Кавадарци, со 
допис бр.09-10201/1 од 10.11.2010 година, ја известува Комисијата за подготвување, организирање и 
спроведување на постапката за давање на дивечот на концесија дека за ловиштето бр. 5 Рожден во 
реонот Кавадарци ја повлекуваат понудата во целост, т.е. се откажуваат од учество во јавниот конкурс 
бр.02 за истото ловиште.  

 
 
Согласно горенаведото, Комисијата за подготвување, организирање и спроведување на постапката за давање на дивечот 
на концесија изготви нова Ранг листа на кандидати, и тоа: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Долно - Вардарско ловностопанско подрачје 

реон Гевгелија 

1 1 “Милисин” 

ЈП 
Македонски 
Шуми - 
Скопје 

65     

Долно - Вардарското ловностопанско подрачје 
реон Валандово 

2 3 “Честово” 

ЈП 
Македонски 
Шуми - 
Скопје 

63     

Влаинско - Малешевско ловностопанско подрачје 
реон Берово 

3 1 “Сараево” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

4 2 “Ратевска 
Река” 

„Еуро Пак“ 
с.Бориево 98     

5 5 “Мачево” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

6 6 “Чифлик” НЕМА ПОНУДУВАЧ 

Скопско - Кумановското ловностопанско подрачје 
реон Куманово 

7 2 “Думановце” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

Скопско - Кумановското ловностопанско подрачје 
реон Скопје 

8 1 “Кадина Река” 

ЈП 
Македонски 
Шуми - 
Скопје 

92     

Долно-Вардарско ловностопанско подрачје 
реон Кавадарци 
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9 1 “Шешково” „Сафари 
Македонија“ 96 

„Тиквеш 
Кавадарци“ 
Кавадарци 

80   

10 2 “Куманичево” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

100 Иком Трејд 99   

11 3 “Лукар” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

100     

12 4 “Мрежичко” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

80     

13 5 “Рожден” 

ЈП 
Македонски 
Шуми - 
Скопје 

85     

14 6 “Дреново” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

100 Иком Трејд  91   

15 7 “Росоман” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

100     

16 8 “Марена” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

100     

17 9 “Ваташа” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

75     

18 10 “Кошани” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

75     

19 11 “Чемерско” 
„Тиквеш 

Кавадарци“ 
Кавадарци 

90     

Средно-Вардарско ловностопанско подрачје 
реон Свети Николе 

20 1 “Стањевци” „Еребица“ 
Св. Николе 60     

21 2 “Сопот” „Еребица“ 
Св. Николе 100     

22 3 “Орел” „Еребица“ 
Св. Николе 60     

23 4 “Мечкуевци” „Еребица“ 
Св. Николе 60     

24 5 “Ерџелија” „Еребица“ 
Св. Николе 100 Мики-Петрол 85   
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25 6 “Богословец” „Еребица“ 
Св. Николе 100 Мики-Петрол 95   

26 7 “Кишино” „Еребица“ 
Св. Николе 100     

27 8 “Џумајлија” „Еребица“ 
Св. Николе 100     

 
 
Согласно горенаведеното, Комисијата дава Предлог за избор на следните најповолни понудувачи и тоа: 
 

Рeден број Ловиште 
број Име на ловиштето Прворангиран 

1 2 3 4 
Долно - Вардарско ловностопанско подрачје 

реон Гевгелија 

1 1 “Милисин” Јавно Претпријатије за стопанисување со шуми 
„Македонски Шуми“ - Скопје 

Долно - Вардарското ловностопанско подрачје 

реон Валандово 

2 3 “Честово” Јавно Претпријатије за стопанисување со шуми 
„Македонски Шуми“ - Скопје 

Пелагониското ловностопанско подрачје 
реон Кавадарци 

3 1 
“Шешково” Друштво за услуги и трговија, ДОО „Сафари 

Македонија“ - Скопје 
4 2 

“Куманичево” Здружение на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш 
Кавадарци“Кавадарци  

5 3 
“Лукар” Здружение на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш 

Кавадарци“Кавадарци  
6 4 

“Мрежечко” Здружение на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш 
Кавадарци“Кавадарци  

7 5 
“Рожден” Јавно Претпријатије за стопанисување со шуми 

„Македонски Шуми“ - Скопје 
8 6 

“Дреново” Здружение на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш 
Кавадарци“Кавадарци  

9 7 
“Росоман” Здружение на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш 

Кавадарци“Кавадарци  
10 8 

“Марена” Здружение на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш 
Кавадарци“Кавадарци  

11 9 
“Ваташа” Здружение на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш 

Кавадарци“Кавадарци  
12 10 

“Кошани” Здружение на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш 
Кавадарци“Кавадарци  

 



13 11
''t-le |\lepcKo" 34pyxenrae Ha rpafaHil Iloseqxo ApyutrBo ,,TilxseLU

Kaea4apqr " KaBaA apLlrl

enahxqt{e- $qr,eryq$,fififi, flq4tf ga:.i.:!ii E3,. 'F.*ffi la
p=e-o.,H-:.E-,$$b

14 4 Capaeao" HE CE BPIIJI,4 143EOP

15 2 Paregcxa Pexa flpyu:rao 3a npoil3BoAcrao rproar,rja u ycnyrrzr ,,Eypo
llar" Yeos lzl:eoe IOO Eoplroeo

16 5 'Ma,.reeo" HE CE BPUltl t4350P

17 6 "9ra$nrax" HEMA nOHyAyBALI

oxp'Ac(o,..4P.,.-e 4lr,fi.,lfi'r p,4,#S,itp,.-4.=,t"9-E $,Hifrtr :.-:::

PdrOt!{.:g:B-;::grffi ,ril :'llL tri.r

18 1 "crarueaqr 34pyxeu r,le noBeq Ko A py rurBo,, E pe6 ra qa" C aerr.r
Hllxone

19 2 " Conor" 34pyxenrae noBeqKo ApyturBo,,Epe6raqa" Caeru
H nxole

20 3 op"n 34 pyxeri r,le noBeq Ko A pyutrBo,, E pe6n qa" C aerra
Huxone

21 4 ,,Mevryeaqn,, 34 pyxen r,re noBeq Ko A py LrJrBo,, E pe6 ra qa" C aerr.r
Hllxone

5 "EPr;enrurja" 34 pyxen r,l e noBeq Ko A pyLUrBo,, E pe6 r,r qa" C aerra
Hllxone

23 6 "Sorocnoaeq" 34 pyxen rae noBe\l Ko A py LltrBo,, E pe6 rzr qa" C aerl,r
Hr xone

24 7 ',Kr,ru:nHo 34 pyxen r,te noBeLi Ko A py LUrBo,, Epe6 r,l qa " C eern
Hn xone

25 8 "!yrva.1nraja" 34 pyxe n rae noBeq Ko A pyrurB o,,E pe6 rzt qa" C aerr,r
Hrxone

Cxoncxo - Ky"""orc6oro no

P,e 0 il Ky M U Hg Edr::4;ii:+

26 2 ''flyvaHoaqe HE CE BP|IJl,4 71350P

!19acxo 
. Kyqu'oure. 

.x.gr, p, pd.e1*.onff",ii.11-fiffir,r" 
LF..a-

Fld-olill0roli i$l iil,5=';ii!lr" l
27 1 "Ka4rHa Pexa" Jaeno f'lpernprajarraje aa cronaHilcyBatoe co utytvu4

,,Maxe4oxcxr,l lJ.Jyrr,r r,r" - Cxonje

Korr,rr,rcujara 3a noArorByBarse, optaHH3u H CnpoBeAyBarbe Ha nocTanKaTa AaBarbe Ha AhBeqor na roHqecuja

Bojo foroacrrzr

Jopgan 34paexoacxu

lzlrop flasapoacxur

lparaHvo Crojvea

l-T perce4arer

9nen

9neH

9nen

60
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AHa Brrxoea

Jop4an Tpalxoecxr.r

3sonxo 3aSrpocxr

Jypanr Iraxa

tlne H

9neH

t.lren

9neH-san ncn rvap
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