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Доказ за условите побарани 
со точка 2.1 од тендерската 

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

 Има Има 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 Има Има Има Има Има 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 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  

Има Нема Нема Има Има Нема Има Нема 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 Нема Има Има Има Нема Нема Има Има Нема 

б2 

фотокопија од дозвола за 
поседување и носење на 
оружје 

Нема Нема Има Има Нема Нема Нема Нема Нема Има 

б3 
 фактура за основи средства 
за комуникација  

Има Нема Има Има Има Нема Нема Има Има Има 

5 

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

Има Нема Има Нема Има Има Има Има Има Има 

6 
�          Документ за завршено 
образование 

Има Нема Има Нема Има Има Има Има Има Има 
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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 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 Нема Има Има Има Има Има Има Има Има 

9 

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

Нема Има Има Има Има Има Има Има Има Има 

10 

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

Има Нема 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 Има Има 

 

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

Има   Има   Има   Има Има Има Има 

 в. Банкарска гаранција Има   Има   Има   Има Има Има Има 

 
г. Парафиран модел на 
договор  

Има   Има   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 
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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 Има 

 

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

Има       Има   Има Има Има Има 

 в. Банкарска гаранција Има       Има   Има Има Има Има 

 
г. Парафиран модел на 
договор  

Има       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 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     

 

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 

                    



 5

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: 

            

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.7

 

      

 ЛОВИШТЕ             

О
ра

ш
ац

 

      

 

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 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       

 

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  
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Доказ за условите побарани 
со точка 2.1 од тендерската 
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�          Тековна состојба 
издаден од Централен 
регистар на Република 
Македонија (не постар од 6 
месеци) 

Има Има 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 Има Има Има Има Има 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 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  

Има Има Има Има Има Нема Има Има Има Има 

б 
 :: доказ за сопственост на 
движен имот 

  

б1 
 фотокопија од сообраќајна 
дозвола 

Нема Нема Има Нема Нема Нема Нема Има Има Има 

б2 

 фотокопија од дозвола за 
поседување и носење на 
оружје 

Нема Нема Нема Има Нема Нема Нема Нема Нема Има 

б3 
 фактура за основи средства 
за комуникација  

Нема Нема Има Нема Има Нема Има Има Има Има 

5 

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

Има Има Има Има Нема Има Нема Има Има Има 

6 
�          Документ за завршено 
образование 

Има Има Има Има Нема Има Нема Има Има Има 
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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 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 Нема Има Има Има Нема Има Има Има Има 

9 

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

Има Има 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 Нема Има Има 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
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уд
ув

ач
 

бр
.1

2 
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он

уд
ув

ач
 

бр
.1

3 

П
он
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ув

ач
 

бр
.1

4 

  

П
он
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бр
.1

6 

  

П
он

уд
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бр
.1

8 

  

П
он

уд
ув
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бр
.2

0 

 ЛОВИШТЕ Р
ат
ев
ск

а 
Р
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а 

М
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ад
и
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вц
и 

Ка
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би

ча
не

 

Бе
лч
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та
 

  С
та
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в
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а 

  Ба
ш
иб
о

с 

  Ка
ра
ба

ли
ја

 

 

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

Има Има Има Има   Нема   Има   Има 

 

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

Нема Има Има Има       Има   Има 

 в. Банкарска гаранција Има Има Има Има       Има   Има 

 
г. Парафиран модел на 
договор  

Нема Има Има Има   Нема   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
он

уд
ув

ач
 

бр
.1

1 

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.1

2 

П
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уд
ув

ач
 

бр
.1

3 

    

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.1

6 

  

П
он
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бр
.1

8 
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 ЛОВИШТЕ М
ач
ев
о 

Гр
ад
м
ан
ц

и 

О
бч
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це

 

    

Н
иџ
е 

  

П
ир
ав
а 

    

 

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

Има Има Има     Нема   Има     

 

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

Нема Има Има     Има   Има     

 в. Банкарска гаранција Има Има Има     Има   Има     

 
г. Парафиран модел на 
договор  

Нема Има Има     Нема   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 4 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

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

    

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.1

3 

              

 ЛОВИШТЕ 

    

С
та
ро

 
Н
аг
ор
ич
ан
е 

              

 

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 
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средства за комуникација  

            
 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

3 

              

 ЛОВИШТЕ 

    

Зе
бр

њ
ак

 

              

 

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 6 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

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

    

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.1

3 

              
 ЛОВИШТЕ 

    

О
ра

ш
ац

 

              

 

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 7 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

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

    

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.1

3 

              

 ЛОВИШТЕ 

    

Д
об
ро

ш
ан
е 

              

 

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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Доказ за условите побарани 
со точка 2.1 од тендерската 

документација и тоа: ш
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Д
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ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1 

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

Има Има 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 Има Има Има Има Има 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 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  

Има Има Има Има Има Има Има Има Има Има 

б 
>доказ за сопственост на 
движен имот: 

  

б1 
фотокопија од сообраќајна 
дозвола 

Има Нема Има Има Нема Нема Има Има Има Има 

б2 

фотокопија од дозвола за 
поседување и носење на 
оружје 

Нема Нема Нема Нема Нема Нема Нема Има Нема Нема 

б3 
фактура за основи средства 
за комуникација  

Има Нема Има Има Нема Нема Нема Има Има Има 

5 

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

Има Има Има Има Има Има Има Има Има Има 

6 
�          Документ за завршено 
образование 

Има Има 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 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 Има Има Има Има Има Има 

9 
�          Доказ од Централен 
Регистар дека не е отворена 

Нема Има Има Има Нема Нема Има Има Има Има 
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постапка за стечај или 
ликвидација 

10 

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

Има Има Има Има Има Има Има нема Има Има 

            

 КОВЕРТ 2 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

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

ув
ач

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

Има Има Има Има Нема Нема Има Има Има Има 

 

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

Има Има Има Има Има Има Има Има Има Има 

 в. Банкарска гаранција Има Има Има Има Има Има Има Има Има Има 

 
г. Парафиран модел на 
договор  Има Има Има Има Има 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  

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

    Има   Има Има Има Има Има Има 

 в. Банкарска гаранција     Има   Има Има Има Има Има Има 

 
г. Парафиран модел на 
договор  

    Има   Има 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 4 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

Доказ за условите побарани 
со точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: 
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28
 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

29
 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

30
 

 ЛОВИШТЕ 

    

Зе
бр
њ
ак

 

  

Љ
уб
др
аг

 

С
те
па
нц
е 

М
ир
ко
вц
и 

Ка
ди
на

 Р
ек
а 

Ко
се
л 

С
лу
пч
ан
е 

 

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

    Има   Нема НЕма Има Има Има Има 

 

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

    Има   Има Има Има Има Има Има 

 в. Банкарска гаранција     Има   Има Има Има Има Има Има 

 
г. Парафиран модел на 
договор  

    Има   Има 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  

              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 5 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 
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Доказ за условите побарани 
со точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: 

    

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

23
 

  

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

25
 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

26
 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

27
 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

28
 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

29
 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

30
 

 ЛОВИШТЕ 

    

О
ре
ш
ац

 

  

С
лу
ча
не

 

Ж
ел
ув
ин
о 

Ц
ре
ш
ев
о 

Ч
ес
то
во

 

М
еш

еи
ш
та

 

Ка
ра
би
ча
не

 

 

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

    Има   Нема Нема Има Има Има Има 

 

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

    Има   Има Има Има Има Има Има 

 в. Банкарска гаранција     Има   Има Има Има Има Има Има 

 
г. Парафиран модел на 
договор  

    Има   Има 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  

              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 6 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

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

    

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

23
 

      

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

27
 

  

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

29
 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

30
 

 ЛОВИШТЕ 

    

Д
об
ро
ш
ан
е 

      

Бр
од
ец

 

  

Бе
лч
иш

та
 

С
те
па
нц
е 

 

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 
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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: 

                  

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

30
 

 ЛОВИШТЕ 

                  

Ж
ел
ув
ин
о 

 

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 8 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

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

                  

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

30
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 ЛОВИШТЕ 

                  

О
бл
ав
це

 

 

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 9 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

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

                  

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

30
 

 ЛОВИШТЕ 

                  

М
ур
га
ш

 
 

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 
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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
 б
р.

30
 

 ЛОВИШТЕ 
                  

С
та
ро

 
Н
аг
ор
ич
ан
е 

 

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 11 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

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

                  

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

30
 

 ЛОВИШТЕ 

                  

Зе
бр
њ
ак

 

 

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 
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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.

30
 

 ЛОВИШТЕ 

                  

О
ра
ш
ац

 

 

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 13 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 
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Доказ за условите побарани 
со точка 2.1 од тендерската 
документација и тоа: 

                  

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

30
 

 ЛОВИШТЕ 

                  

Д
об
ро
ш
ан
е 

 

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  

                    

 
 

П
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р.

31
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П
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р.
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р.
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р.
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П
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р.
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П
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уд
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р.
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П
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ув
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 б
р.

38
 

П
он
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ув

ач
 б
р.

39
 

П
он

уд
ув

ач
 б
р.

40
 

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

Р
ед
ен

 б
ро
ј 

ДОКУМЕНТАЦИЈА Л
РД

 П
ЕЛ

А
ГО

Н
И
ЈА
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ЕЛ

И
С
ТЕ

Р,
 

Б
ит
ол

а 

ГО
РИ

Ц
А

, с
.Ч
еш

ин
ов

о 

Б
А
Џ
О

 Т
-П

,  
Б
ог
да

нц
и,

  

Ж
ЕД

ЕН
, С

ко
пј
е 

ЈП
УЗ

П
П

 Ј
А
С
ЕН

, С
ко
пј
е 

П
Ч
И
Њ
А

, с
.П
ет
ро

ве
ц 

ЕУ
РО

-П
А
К,

 с
.Б
ор

ие
во

 

П
И
ТО

Н
, О

хр
ид

 

Л
Д

 О
РЕ

Л
, Г
ев

ге
ли

ја
 

1 

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

Има Има Има Има Д
ос
та
ве

но
 е

 п
ис

м
о,
не

 п
он

уд
а 

Има Има Има Има Има 
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2 

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

Има Има Има Има Има 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 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  

Има Има Има Има   Има Има Има Има Има 

б 
  >доказ за сопственост на движен 
имот: 

  

б1 фотокопија од сообраќајна дозвола Има Нема Има Нема Има Има Има Има Има 

б2 
фотокопија од дозвола за 
поседување и носење на оружје 

Има Нема Нема Нема Има Нема Нема Нема Има 

б3 
фактура за основи средства за 
комуникација  

Има Нема Има Има Има Има Има Има Има 

5 

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

Нема Има Има Има Има Има Има Има Има 

6 
�          Документ за завршено 
образование 

Нема 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 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 Има Има Има Има Има 

9 

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

Има 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 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
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бр
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9 

П
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бр
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 ЛОВИШТЕ 

  

С
ок
ол
ар
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Ц
рн
ич
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В
ис
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Ч
ук
а 

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

  Има Има Има   Има Има Има Има Има 

 

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

  Има Има Има   Има Има Има Има Има 

 в. Банкарска гаранција   Има Има Има   Има Има Има Има Има 
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 г. Парафиран модел на договор    Има Има Има   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   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 4 : 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 

 

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 
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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 5 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

 

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

1 
�          Тековна состојба издаден од Централен регистар на Република 
Македонија (не постар од 6 месеци) 

Нема Има 

2 
�          Документ за регистрирана дејност - ДРД образец издаден од 
Централен регистар на Република Македонија (не постар од 6 месеци) 

Нема Има 

3 
�          Извод од банкарска сметка на субјектот и истиот не смее да биде 
постар од 30 дена од денот на јавното отварање) 

Нема 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 Има 

б > доказ за сопственост на движен имот:    

б1 фотокопија од сообраќајна дозвола Има Има 

б2 фотокопија од дозвола за поседување и носење на оружје Нема Има 

б3 фактура за основи средства за комуникација  Нема Има 

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

6 �          Документ за завршено образование Нема Има 

7 
�          Доказ од надлежен суд дека на понудувачот-правното лице не му е 
изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на дејност  

Нема 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  

Нема Има 

9 
�          Доказ од Централен Регистар дека не е отворена постапка за стечај 
или ликвидација 

Нема Има 

10 
�          Потврда од Управата за јавни приходи за платени придонеси и други 
јавни давачки 

Нема 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

.4
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П
он

уд
ув

ач
 

бр
.4
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 ЛОВИШТЕ 

Ц
рн
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ан
и 

Ба
ба

 

 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      



 24

 

-          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

он
уд

ув
ач
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уд
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 ЛОВИШТЕ Ка
ра
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Н
иџ
е 

 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 4 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

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

он
уд

ув
ач

 
бр

.4
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П
он

уд
ув
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бр
.4

2 

 ЛОВИШТЕ П
ог
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С
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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 5 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

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

ув
ач
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П
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 ЛОВИШТЕ С
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 а. Пополнето и потпишано Писмо на Понуда (дадено во Анекс 2). Има Има 
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 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 6 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

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

  

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.4

2 

 ЛОВИШТЕ 

  

Д
об
ро
ве

ни
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 7 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

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

  

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.4

2 

 ЛОВИШТЕ 

  

В
ра
њ
ев

ци
 

 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 8 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 
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Доказ за условите побарани со точка 2.1 од тендерската документација и 
тоа: 

  

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.4

2 

 ЛОВИШТЕ 

  

Ло
зн
а

ни
 

 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 9 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ 

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

  

П
он

уд
ув

ач
 

бр
.4

2 

 ЛОВИШТЕ 

  

Д
об
ру
ш
е

во
 

 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
.4

2 

 ЛОВИШТЕ 

  

М
ег
ле
н

ци
 

 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:   
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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  

    

 
 

 
 
Во текот на постапката се поднесени 10 (десет) приговори, од кои само приговорот на Ловечко друштво 

Жеден, Ѓорче Петров се прифати, додека приговорите на ЛД Шќипоња,  ЛД Славеј Сливовски Анови, ДПТУ Истатов 
Нов Дојран, ЛД Караорман Белчишта-Дебарца, ЛД Потполошка, ДПТ Баџо П-Т Богданци и 3 (три) приговори од 
ДЕТОИЛ ДОО Куманово се одбиени како неосновани поради тоа што се однесуваат на околности кои што Комисијата 
ги утврдува 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 
БУКОВИЌ 2, Пехчево 
Понудувач бр.4 
УК МАК, Скопје 
Понудувач бр.6 
СКОПСКА ЦРНА ГОРА-СРНА, СКОПЈЕ 
Понудувач бр.8 
БИС ОИЛ, Скопје 
Понудувач бр.11 
ЛД ДАБОВЕЦ, Берово 
Понудувач бр.15 
ОСОГОВО, Кочани 
Понудувач бр.16 
ПЕЛАГОНИЈА ПЕТРОЛ, Битола 
Понудувач бр.17 
КИМБИ, Скопје 
Понудувач бр.25 
ШЌИПОЊА, Куманово 
Понудувач бр.26 
ЈЕЛЕН, Старо Нагоричане 
Понудувач бр.28 
ЈП MАКЕДОНСКИ ШУМИ-Скопје 
Понудувач бр.31 
ЛРД ПЕЛАГОНИЈА ПЕЛИСТЕР, Битола 
Понудувач бр.41 
ДЛЕ ТИГАР, Стојаково 
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Доказ за условите 
побарани со точка 
2.1 од тендерската 
документација и 

тоа: 

Ре
де
н б

ро
ј 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

БУ
КО

ВИ
Ќ 

2 ,
Пе

хч
ев
о 

УК
 М
АК

, С
ко
пје

 

СК
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А 
ЦР
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 ГО

РА
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 С
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ПЈ
Е 

БИ
С 
ОИ

Л,
 С
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ЛД
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ер
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о 

ОС
ОГ

ОВ
О,

 К
оч
ан
и 

ПЕ
ЛА

ГО
НИ

ЈА
 П
ЕТ

РО
Л,

 Б
ит
ол
а 

КИ
МБ

И,
 С
ко
пје

 

Ш
ЌИ

ПО
Њ
А,

 К
ум

ан
ов
о 

ЈЕ
ЛЕ

Н,
 С
та
ро

 Н
аг
ор
ич
ан
е 

ЈП
 M
АК

ЕД
ОН

СК
И 
Ш
УМ

И-
Ск
оп
је 

ЛР
Д 
ПЕ

ЛА
ГО

НИ
ЈА

 П
ЕЛ

ИС
ТЕ

Р,
 Б
ит
ол
а 

ДЛ
Е 
ТИ

ГА
Р,

 С
то
јак

ов
о 

1 

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

Има Има Има Има Има Има Има Има Има Има Има Има Нема 

2 

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

Има Има Има Има Има Има Има Има Има Има Има Има Нема 

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 Има Има Има Има Нема 

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 Има Нема Нема Има Има Нема Има Има Има Има Има Нема 

б 

 -доказ за 
сопственост на 
движен имот 

  

б1 

фотокопија од 
сообраќајна дозвола  

Нема Има Нема Има Нема Нема Нема Нема Нема Нема Има Има Има 

б2 

фотокопија од 
дозвола за 
поседување и носење 
на оружје 

Нема Има Нема Нема Нема Нема Нема Нема Нема Нема Има Има Нема 

б3 

 фактура за основи 
средства за 

Нема Има Нема Има Нема Има Нема Има Нема Нема Има Има Нема 
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комуникација  

5 

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

Нема Нема Има Има Има Нема Има Нема Има Има Има Нема Нема 

6 

·          Документ за 
завршено 
образование 

Нема Нема Има Има Има Нема Има Нема Има Има Има Нема Нема 

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 Има Има Има Има Нема 

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  

Нема Има Има Има Има Има Нема Има Има Има Има Има Нема 

9 

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

Има Има Има Има Има Има Има Има Нема Нема Има Има Нема 

10 

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

Нема Има Има Има Има Има Има Има Има Има Нема Има Нема 

               

 КОВЕРТ 2 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ          

 

Доказ за условите 
побарани со точка 
2.1 од тендерската 
документација и 
тоа: 
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р.
41

 

 ЛОВИШТЕ       

Ра
мн

иш
те

 

Ра
те
вс
ка

 Р
ек
а 

  

Ст
ар
ав
ин
а 

  

Ст
ри
ма

 

Ко
зја

к 

Ка
ра
ор
ма

н  

  

Цр
ни
ча
ни

 

 

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

      Има Има   Нема   
Нема Нема Има 

  Има 

 

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

      Има Нема       
Има Има Има 

  Има 

 
в. Банкарска 
гаранција 

      Има Има       Има Има Има   Има 

 

г. Парафиран модел 
на договор  

      Има Нема   Нема   
Има Има Има 

  Има 

 
д.Писмен доказ за 
сопственост или 
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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     

 

-          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 3 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ          

 

Доказ за условите 
побарани со точка 
2.1 од тендерската 
документација и 
тоа: 
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 ЛОВИШТЕ 
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Ду
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но
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ка
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Ми
ли
си
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Ка
ра
ба
ли
ја 

 

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

      Има Има   Нема   Нема Нема Има   Има 

 

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

      Има Нема   Има   Има Има Има   Има 

 
в. Банкарска 
гаранција 

      Има Има   Има   Има Има Има   Има 

 

г. Парафиран модел 
на договор  

      Има Нема   Нема   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, 
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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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 ЛОВИШТЕ 
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Ка
ди
на

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

      Има         
Нема НЕма 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  

                    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 5 : ПОНУДА ЗА ЛОВИШТЕ          

 

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

                

Сл
уч
ан
е 

Ж
ел
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о 

Че
ст
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Ст
оја
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а. Пополнето и 
потпишано Писмо на 
Понуда (дадено во 
Анекс 2). 

                Нема Нема 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:   

                          

 

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

                    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     

 
 
 
По утврдување на веродостојноста на задолжителната документација, 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 
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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) 
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      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 
 

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   
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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 
 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 
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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 ФАУНА 
ЛМД, 

с.Матејче,  
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 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 4 поени   
�         Едно стручно лице 3 поени 3 
3.       Основни средства на понудувачот (деловен простор) или корисничко право 5 поени   
�         повеќе канцеларии и сала за состаноци 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 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 3 
�         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 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   
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Вкупно од прв дел 21 
 
 

ПОНУДУВАЧ 3 
ФЛОРЕС 
Миле 

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 3 
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 
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 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 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 16 
 
 

ПОНУДУВАЧ 5 ОЛИМПИА-
СЛ 

С.Радишани 
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 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 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 5 поени 5 
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�         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 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 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 25 
 

ПОНУДУВАЧ 7 
Трофеј, 
Куманово 

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 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 4 поени   
�         Едно стручно лице 3 поени 3 
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 4 
�         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 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 5 поени   
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 17 
 

ПОНУДУВАЧ 9 ПОТПОЛОШКА 
с.Петровец 
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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 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 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 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 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 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 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 25 
 

ПОНУДУВАЧ 10 
ЛРЗ 

Кајмакчалан, 
Битола 

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 3 
2.       Број на вработени лица  5 поени   
�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари 5 поени   
�         Едно стручно лице и еден ловочувар 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 5 поени   
�         канцеларија и сала за состаноци 4 поени 4 
�         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   
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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 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 5 поени   
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 16 
 

ПОНУДУВАЧ 12 
ЗЛАТЕН 
ТРОФЕЈ, 

с.Петровец 
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 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 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 5 поени   
�         канцеларија и сала за состаноци 4 поени   
�         канцеларија 3 поени 3 
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 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 17 
 

ПОНУДУВАЧ 13  
ДЕТ ОИЛ 
Куманово 

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 5 поени 5 
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шумарски науки) 
�         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 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 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 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 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 5 поени   
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени 4 
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 24 
 

ПОНУДУВАЧ 14 
Караорман, 
с.Белчишта 

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 3 
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 
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 3 
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   
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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   

Вкупно од прв дел 9 
 

ПОНУДУВАЧ 18 
ОРЕЛ 
Валанд 

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 3 
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 
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 3 
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 4 
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 13 
 

ПОНУДУВАЧ 19 
ЕУРОИМПЕКС 

Скопје 
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 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 4 поени   
�         Едно стручно лице 3 поени 3 
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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 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 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 18 
 

ПОНУДУВАЧ 20 
Истатов, 
Дојран 

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 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 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 5 поени   
§         канцеларија и сала за состаноци 4 поени   
§         канцеларија 3 поени 3 
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 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 5 поени 5 
§         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
§         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 23 
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ПОНУДУВАЧ 21 
КАМНА 
Дооел, 

с.Лешани, 
Дебарца 

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 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 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 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 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 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 20 
 

ПОНУДУВАЧ 22 
Еуроимпекс-

Интернационал, 
Скопје 

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 3 
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 
3.       Основни средства на понудувачот (деловен простор) или корисничко 
право 5 поени   
�         повеќе канцеларии и сала за состаноци 5 поени 5 
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�         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 4 
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 15 
 

ПОНУДУВАЧ 23 
ХРОМАК, 
Куманово 

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 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 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 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 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 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 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 25 
 

ПОНУДУВАЧ 24 Славеј, 
Сливовски 
Анови 
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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 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 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 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 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 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 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 25 
 

ПОНУДУВАЧ 27 
ФАЗАН, 
Скопје 

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 3 
2.       Број на вработени лица  5 поени   
�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари 5 поени   
�         Едно стручно лице и еден ловочувар 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 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 3 поени   
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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 3 
�         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   

Вкупно од прв дел 15 
 

ПОНУДУВАЧ 29 
Охрид , 
Охрид 

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 3 
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 
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 3 
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 3 
�         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 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 17 
 

ПОНУДУВАЧ 30 
Сокол, 

Куманово 
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 5 
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�         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 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 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 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 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 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 25 
 

ПОНУДУВАЧ 32 
Горица, 
Кочани 

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 3 
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 
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 3 
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   
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�         над 5 мобилни радиостаници 5 поени   

�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 9 
 

ПОНУДУВАЧ 33 
БАЏО П-Т, 
Гевгелија 

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 3 
2.       Број на вработени лица  5 поени   
�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари 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 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 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 2 
6.       Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот  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 20 
 

ПОНУДУВАЧ 34 
ЖЕДЕН, 
Скопје 

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 3 
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 
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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 3 
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 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 14 
 

ПОНУДУВАЧ 36 
ЈАСЕН 
Скопје 

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 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 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 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 5 
�         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 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 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 29 
 

ПОНУДУВАЧ 37 ПЧИЊА, 
Скопје 
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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 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 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 5 поени   
�         канцеларија и сала за состаноци 4 поени   
�         канцеларија 3 поени 3 
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 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 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 23 
 

ПОНУДУВАЧ 38 
ЕУРОПАК 
Бориево 

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 3 
2.       Број на вработени лица  5 поени   
�         Едно стручно лице и повеќе ловочувари 5 поени   
�         Едно стручно лице и еден ловочувар 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 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 3 поени   
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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 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 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 22 
 

ПОНУДУВАЧ 39 ПИТОН-
Охрид, 
Охрид 

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 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 4 поени   
�         Едно стручно лице 3 поени 3 
3.       Основни средства на понудувачот (деловен простор) или корисничко право 5 поени   
�         повеќе канцеларии и сала за состаноци 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 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 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 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 23 
 

ПОНУДУВАЧ 40 
ОРЕЛ 

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

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 
3.       Основни средства на понудувачот (деловен простор) или корисничко право 5 поени   
�         повеќе канцеларии и сала за состаноци 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 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 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 5 поени 5 
�         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
�         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 21 
 

ПОНУДУВАЧ 42 
ЗЛ СОКОЛ, 
Битола 

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 3 
2.       Број на вработени лица  5 поени   
§         Едно стручно лице и повеќе ловочувари 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 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 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 3 
§         лесно моторно возило или мотоцикл 2 поени   
6.       Основни средства за комуникација во сопственост на на понудувачот  5 поени   
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§         над 5 мобилни радиостаници 5 поени 5 

§         од 3 до 5 мобилни радиостаници 4 поени   
§         2 мобилни радиостаници 3 поени   

Вкупно од прв дел 21 
 
 
 

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

заштита во ловиштето 
 
 
 

Поени Предвидени Освоени 

Ловиште/Понудувач   

ВИСОКА 
ЧУКА – 
Гевгелија 

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

ОРЕЛ – 
Гевгелија 

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 на 1/3 од 
ловиштето) 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 (повеќе од 10 единки/годишно од еден вид и повеќе од 5 единки/годишно со друг 
вид на дивеч) (во ПЛО не е предвидено но,се обвзува за целиот ЛСП населува 11 
диви свињи и 6 срни)    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) (по ПЛО е 60 дена, а 
прдвидено е 95 дена)  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 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  
(зголемено за 7 солишта)   3 поени 3 
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха (предвидено 260 
хектари) 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   
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§         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  (предвидено 65 м2, мв Брлеево и мв.Круша превидени 55м2) 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 68 
 
 

 Предвидени Освоени 

   

СТАРА 
РЕКА – 
Гевгелија 

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

ОРЕЛ – 
Гевгелија 

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   
§         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 ди 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) (Во ПЛО 2 срни, предвидува уште 6 д.виња и 4 
срни) 15 поени 15 
§         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) (предвидени 95 дена) 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 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  
(зголемено за 6 солишта)   3 поени 3 
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   
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§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени   

Вкупно од втор дел 33 
 
 

 Предвидени Освоени 

   

Црничани 
- 

Гевгелија 

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

Баџо 
Компани 

      
    
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 на 1/3 од 
ловиштето за лов) 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 (повеќе од 10 единки/годишно од еден вид и повеќе од 5 единки/годишно со друг 
вид на дивеч ( 4 срни по ПЛО + 10 срни и 11 дсвињи) 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 дена прихрана) 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 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 (+ 4 поилишта со калишта, 5 солишта, 4 
хранилишта и 8 складишта) 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 хектари на мв 
Оџеви чешми) 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 на мв Оџеви чешми) 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 

   
Карабалија-
Гевгелија 

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

ДПТУ 
Истатов 
Дојран 

      
    
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 лов на 1/2 
на ловиштето) 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 (по ПЛО 6 срни и 6 дсвињи + по програма 6+6 срни и 6+12 сдсвињи)) 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 и дс 
исрна) 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 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 (по ПЛО 6 хр+3складишта+12 поил а 
по програма 12 хра+6 скл, и 4 шпоилишта, 20) 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 на мв Црн 
поток) 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  (110м2 на мв Црн поток) 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 
 

 Предвидени Освоени 
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КОВАНЦИ 
- 

Гевгелија 

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

ОРЕЛ - 
Гевгелија 

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   
§         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 ди 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) ( предвидува уште 6 д.виња) 15 поени 15 
§         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) (предвидени 95 дена) 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 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 3 
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 (20 
м2, на мб Бара-Брка) 3 поени 3 
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на посоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени   

Вкупно од втор дел 36 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Мрзенци - 
Гевгелија 

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

ОРЕЛ - 
Гевгелија 

а. Ловишта за ситен дивеч     
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1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки  (зонирање на 4 зони, 2 
трајно забранети за лов) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на дивеч)  (ПЛО 200 предвидува + 110 фазани и 52 зајаци) 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 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) (предвидува 95 дена) 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 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 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) (за фазан и закјак 1000м2 помеѓу Негорци и Прдејци)  10 поени 10 

§         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 58 
 

 Предвидени Освоени 

   
Погана - 
Гевгелија 

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

Баџо 
Компани 

а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   



 60

§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки  (зонирање на ловиштето 
4 зано, првите 2 трајно забранети за лов) 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 (повеќе 
од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч 
(110 фазани, 55 перебизи и 20 зајаци) 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 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) (95 дена за зајак, 100 
за перебица, еребица к, и фазан) 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 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 
§         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 од 1200м2 мв Дојкови чешми, за фзан, 
зајак и полска еребиза) 10 поени 10 

§         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  
(ловен дом 250 м2 и ловечка куќа 90 м2) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   

Стојаково 
– 

Гевгелија 

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

Баџо 
компани 

      
а. Ловишта за ситен дивеч     
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1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки  (зонирање на ловиштето 
4 зано, првите 2 трајно забранети за лов) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на дивеч 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 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) (95 за зајак, 100 пе, 
100 фазан) 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 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 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (одлг 1200 м2, за 510 фазани, 30 зајаци и 60посли еребиџци) 10 поени 10 

§         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  (60 
м2 ловечка куќа, на мв Катијаци-Домузјатак) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Градец-

Валандово 

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

ФЛОРЕС-
Миле 
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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   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 (во ПЛО за 2011/2012 предвидено 
е населување на 60 муфлона, во Програмата за 2011/2012 се предвидува населување на 
20 срни, 10 свињи и 20 муфлони, вкупно 50 еднинки) 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   
§         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 дена) 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 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 3 
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха (500ха за муфлон, и 
100 за дива свиња) 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  (реконструкција и доградба од 60 + 80м2, вкупно 140 м2 , 
ловечка куќа на мв Кисела Вода и реконструкција ан постоечка ловечка куќа 20 м2 
на мв Водосирска река) 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 38 
 

 Предвидени Освоени 

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

Орел-
Валандово 

      
    
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   
§         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   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната 
ловностопанска основа   5 поени 5 

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) 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 преземени од Посебната ловностопанска 
основа дополнети со други ловнотехнички објекти 5 поени    
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска 
основа   3 поени 3 
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 2 

Вкупно од втор дел 18 
 

 Предвидени Освоени 

   
Пирава-

Валандово 

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

ОРЕЛ 
Валандово 

      
а. Ловишта за ситен дивеч     
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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 д 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 5 

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   
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 16 
 

 Предвидени Освоени 

   
БАБА-
Битола 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
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СОКОЛ 
Битола 

      
    
б. Ловишта за крупен дивеч     
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1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  дополнети со други мерки  (намалување на 
дозволени денови за лов, забрана за застрел и дивокоза за цел стопаски период и 
забранет лов на 1/3 на површина) 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 (повеќе 
од 10 единки/годишно од еден вид и повеќе од 5 единки/годишно со друг вид на дивеч (по 
ПЛО 3 свињи и 6 срни, а предвидува + 6 срни, и +12 диви свињи) 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 дена дсвиња и 120 
срна) 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 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 (ПЛО 6 хранилишта, предвидува +12 и солишта 
по ПЛО 20 предвидува +10) 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, на мв Мусина 
Ливада) 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  (110м2 на мв Мусина Ливада) 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 
 

 Предвидени Освоени 
   Ниџе-Битола 

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

ЕУРОИМПЕКС, 
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 (ловечки врвици,  
траси, автоматски хранилки за зрнеста храна итн.)  10 поени 10 
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§         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 дсвиња и 7 елен л/годишно од 2011 до крај) 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 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 (по ПЛО 14, предвидува 30, 
солишта 36, предвидува 50, складишта 7 пердвидува 10) 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 (400 ха, за 120 
дсвињи и 25 елени лопатари) 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 (куќа со 120м2) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   
НИЏЕ-
Битола 

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

СОКОЛ 
Битола 

      
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   
§         предвидено населување на дивеч во ловиштето согласно  Посебната ловностопанска 
основа (ако е предвидено) дополнето со населување на ист или друг вид на дивеч (12 
дсвињи, и 6 срни) 25 поени 25 
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§         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 за срна и 
дсвиња)) 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 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 (14 хран  по ПЛО, додека предвидува + по 
програма 14 хран  +10, соплишта по ПЛО 36, по програма 36+10, наблудувачници 14 по 
ПЛО, 14 + 5 по програма) 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 (260ха мв Голио рид) 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  (2 ловечки куќу со вк корисна површина 120 м2 на мв 
Смреклникот ) 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 65 
 
 

 Предвидени Освоени 
   Ниџе-Битола 

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

ЛРЗ 
Кајмакчалан 
с.Старавина 

      
    
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   
§         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   
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§         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) (24 диви свињи и 12 муфлони) 10 поени 10 
§         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)  10 поени    
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) (91 ден) 5 поени 5 
§         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  5 поени    
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска 
основа   3 поени 3 
5. Предвидена изградба на ограден простор за крупен дивеч 10 поени   
§         предвидена изградба на ограден простор поголема од 251 ха (300ха на мв 
Петралино) 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 (120м2 на мв Коњарка) 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 43 
 

 Предвидени Освоени 

   
Старавина-
Битола 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени СОКОЛ Битола 
      
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 (зонирање во 4 зони, 
првите 2 забранети за лов) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 
единки/годишно со друг вид на дивеч (150 фазани и 60 зајаци пом програма) 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 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   
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§         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 дена за 
послае, фазан и зајак) 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 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+4 хранилишта за ек, + 8 за фазан, 2 
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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на 
ограден простор поголем од 201 ха) (400 фазани, 100 пер, и 60 ек) 10 поени 10 
§         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 (60 м2, мв Грунишки вис) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   
Старавина-
Битола 

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

Еуроимпекс-
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 (1годишни ремизи и 
трајни ремизи) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 
единки/годишно со друг вид на дивеч (200 фазани и 60 зајаци) 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 100 единки/годишно) 20 поени   
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§         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 
§         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 (ПЛО има хранилишта 10, предвидува 25, 
и + 12 поилишта и 30 солишта за крупен дивеч и ПЛО 10 храничишта за ситен, 
предвидува 80) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на 
ограден простор поголем од 201 ха) (600м2 адаптациона волиера) 10 поени 10 
§         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 (60м2 куќа) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   
Старавина-
Битола 

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

ЛРД 
Кајмакчалан 

      
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   
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§         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 10 
§         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) (91 ден) 5 поени 5 
§         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 (+ 6 за ек и 10 за фазан) 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 (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 (мв Пупурова ливата со 80м2) 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 35 
 

 Предвидени Освоени 

   
Ивени-
Битола 

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

СОКОЛ 
Битола 

      
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 (забрана за засрел на зајак) 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 (повеќе 
од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч 
(110 фазани, 40 зајаци и 11 дсвињи) 25 поени 25 
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§         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) (зајак, пе, ек 120 дена) 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 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 (хранилишта за ек се 10 по ПЛО + по програма 
се 10+4/ за переб 4 по ПЛо, по програма 4+4), за дива свиња во ПЛО 3, во програма 
3+2) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (мв Бели кладинци, 1000 единки годишно и кафези за веш 
одгледување на зајак) 10 поени 10 

§         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 (мв 
Бели Кладинци 100 м2) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   
Добровени-
Битола 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени СОКОЛ Битола 
      
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 (забрана за застрел 
на зајак и зонирање) 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   
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§         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 (20 по ПЛО годишно за 2009/2012, по 
програма 25 годишно од 2011/2017, 30 екме, за истио период и 110 фазани 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 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) (зајак, пе, ек 120 
дена) 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 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 (хранилишта за переб се 10 по ПЛО + по 
програма се 10+4) 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 (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 (мв Крмила 60 м2) 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 60 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Врањевци-
Битола 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени СОКОЛ Битола 
      
а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
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§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки (забрана за застрел 
на зајак и зонирање) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 
единки/годишно со друг вид на диве 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 
§         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) (зајак, пе, ек 120 
дена) 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 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 (хранилишта за переб се 6 по ПЛО + по 
програма се 6+2) 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 (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 (мв Момило 55 м2) 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 55 
 

 Предвидени Освоени 

   
Лознани-
Битола 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени СОКОЛ Битола 
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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 (забрана за застрел 
на зајак и зонирање) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 
единки/годишно со друг вид на д 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) (по ПЛО се 10 зајаци, а по програма 10 
зајаци+110 фазани) 10 поени 10 
§         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) (зајак, пе, фазан 
120 дена) 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 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 (хранилишта 20 по ПЛО + по програма 
се 20+4 + поилишта 3) 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 (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 35 
 

 Предвидени Освоени 

   
Добрушево-
Битола 
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II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени СОКОЛ Битола 
      
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 (забрана за застрел 
на зајак и зонирање) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 
единки/годишно со друг вид на д 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) (по ПЛО се 30 зајаци, а по програма 30 
зајаци+110 фазани) 10 поени 10 
§         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) (зајак, пе, фазан 
120 дена) 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 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 (хранилишта 20 по ПЛО + по програма 
се 20+4 + поилишта 3) 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 (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 35 
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 Предвидени Освоени 

   
Мегленци-
Битола 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени СОКОЛ Битола 
      
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 (забрана за застрел 
на зајак и зонирање) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 
единки/годишно со друг вид на д 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 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) (зајак, пе, фазан 
120 дена) 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 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 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   
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   
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Вкупно од втор дел 43 
 

 Предвидени Освоени 

   
Палазлија-
Берово 

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

ЕУРОПАК, 
с.Бориево 

      
    
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 од ловиштето 
трајно ќе се забрани за лов) 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 (по ПЛО планирано 6 срни, по програма + 6 срни и 11 свињи) 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 за дс и 95 
срна) 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 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 (во ПЛО 5+5 хранилишта и слкадишта, 
по програма 8+8, солишта по ПЛО 17, по програма 25)   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  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 105 м2) 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 60 
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 Предвидени Освоени 

   

Џами 
Тепе-
Берово 

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

ЕУРОПАК, 
с.Бориево 

      
    
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 забрана за лов) 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 (по ПЛО 2012-2013 15 Лопатари и 12 дсвињи, по програма покрај 
предвидените се обрзува секоја година од периодот на траење на ЛСО да населува 
дополнително 6 лопатарии 11 дсвињи/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 за дс и 93 
за срна) 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 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 (по ПЛО хранилишта и складишта 8+8, 
по програма 15+15/ ПЛО нема поилишта, по програма 6 поилишта/по ПЛО солишта 
40, по програма 60) 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 (предвидени 260ха) 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 (две лкуќи со вкупно 205 м2, на мв Мамутлиски средок, и 
Безгаштево) 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 

   
Караорман-

Охрид 

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

ПИТОН-
Караорман 

Охрид 
      
    
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   
§         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 ) (населување на 10 дсвињи и 3 лопатари) 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 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 за дс) 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 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 (двојно зголемување по ПЛО) 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  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 (во 2014 ограда од 150 ха)   3 поени 3 
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 (во 2016 куќа од 110 м2) 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 53 
 

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

СЛАВЕЈ-
Сливовски 

Анови 
      
    
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 трајно 
заштитена) 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 (предвидено 12 дсвињи и 6 срни) 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 дена) 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 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 (по ПЛО 6+4 хран и скл, по 
програма 10+6, по пло 14 солишта по програма 20солишта)) 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 (300 ха, на мв 
Пресека) 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 (по ПЛо колиба од 20м2, по програма истата на мв 
г.Дебрца и 110м2 куќа) 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 
 

 Предвидени Освоени 
   Дебрца-Охрид 

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

КАМНА с. 
Лешани 
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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   
§         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)  10 поени    
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) (90 дена) 5 поени 5 
§         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  5 поени    
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска 
основа   3 поени 3 
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 (поголема од 100м2) 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 23 
 

 Предвидени Освоени 

   
Брежани-
Охрид 

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

ОХРИД – 
Охрид 

      
    
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   
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§         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  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) (по ПЛО 10, предвидува 10+5) 10 поени 10 
§         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)  10 поени   
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени 5 
§         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  5 поени   
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени 3 
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 23 
 
 

 Предвидени Освоени 
   Завој-Охрид 

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

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) 10 поени    
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени 5 
§         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  5 поени    
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска 
основа   3 поени 3 
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 18 
 

 Предвидени Освоени 
   Косел-Охрид 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени ОХРИД-Охрид 
      
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)  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   
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§         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 5 

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   
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) (ограда за дсвиња од 250 ха на мв Мазатар и 
100 фазани) 10 поени 10 
§         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 23 
 
 

 Предвидени Освоени 
  Мешеишта – Охрид 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени ОХРИД-Охрид 
      
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)  20 поени   
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§         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 5 

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   
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 16 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Белчишта-
Охрид 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени ОХРИД-Охрид 
      
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 д 25 поени   
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§         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) (предвидено + 100 фазани) 15 поени 15 
§         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 5 
§         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 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   
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 28 
 

 Предвидени Освоени 

   
Белчишта-
Охрид 

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

Караорман-
с.Белчишта, 

Охрид 
      
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   
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§         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   5 поени 5 

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)  (од 150 ха) 3 поени 3 
§         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 19 
   

 
 Предвидени Освоени 

   
Стрима-
Куманово 

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

ФАУНА 
ЛМД 

Матејче 
      
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 (30% од површината 
трајно заштитена) 10 поени 10 
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§         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 (12 дсвиња и 7 срни) 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 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 (по ПЛо 7 набл, а предвидува 12/ по ПЛо хр и 
скл 4+2, предвидува 14+5/ по ПЛо солишта 10 предвидува 15)) 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 (од 255 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 (лкуќа од 105 м2) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

  
Козјак-

Куманово 

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

СОКОЛ-
Куманово 

      
    
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% забрането за лов и 
природни засолништа 20-30 по 15 ха, ловечки стази иврвици 20 км)) 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 (15 дсвињи и 10 срни) 25 поени 25 
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§         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 дена) 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 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 (чеки 15, хр 15, скл 6, соли 20, поил 3 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 (260ха) 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 лк) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Козјак-

Куманово 

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

ЛД 
ТРОФЕЈ 

Куманово 
      
    
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   
§         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   
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§         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 

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) (95 дена) 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 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 (хр и скл 26+8/ сол 45/ 13 набл)  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  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 3 
§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките ловечки куќи 
или други ловностопански објекти  2 поени   

Вкупно од втор дел 28 
 

 Предвидени Освоени 

   
Љубодраг-
Куманово 

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

СОКОЛ-
Куманово 

      
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%, 20 засолништа од 
10 ха)) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на дивеч (150 фазани и 100 еребици) 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 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   
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§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (над 91 ден) (100 дена) 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 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 (70 хр, 10 скл, 3 поил, 10 сол) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (по ПЛО 202м2, предвидува 1500 м2) 10 поени 10 

§         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 
(70м2) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   
Љубодраг-
Куманово 

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

ФАУНА 
ЛМД 

Матејче 
      
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 (предвидува 150 фазани и 100 перебици) 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 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   
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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 (по ПЛО 20 за пе и 4 ек, предвидува 70 
хранилишта+5слкадишта+2 поилишта+5солишта) 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 (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 
(лкуќа од 55м2) 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 48 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Слупчане-
Куманово 

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

СОКОЛ-
Куманово 

      
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 (30%, природни засол 20 
со 10 ха) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на д (150 фазани и 100 еребици и ад волиера 700 м2)) 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 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   
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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) (100 дена) 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 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 (80+5 хран ис скл/ полишта 3 солишта 10) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (за ситен 202 ха и волиера од 1500м2) 10 поени 10 

§         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 
(70м2) 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 
 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Карабичане-
Куманово 

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

СОКОЛ-
Куманово 

      
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% забрана, 
засолништа од 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно 
со друг вид на дивеч (150 фазани и 100 еребици) 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 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   
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§         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 
§         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 (100 хр, 5 скл, 5 поил, 20 сол) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (огр прос 202 ха, и 1500 м2 ад волиера) 10 поени 10 

§         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 (70м2) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Карабичане 
– Куманово 

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

ДЕТ ОИЛ 
Куманово 

      
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 (зонирање, 40% 
забрането) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на дивеч (110 фазани и 55 дпајки) 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 100 единки/годишно)  20 поени   
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§         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) (зајак 92, ек пе фа 
100 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 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 (55 хран, 4 поил) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (210ха огр простор) 10 поени 10 

§         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 лкуќа) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   
Степанце-
Куманово 

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

СОКОЛ-
Куманово 

      
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% заштитено, 10ха 
засолништа) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на дивеч (150 фазани и 100 еребици) 25 поени 25 
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§         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 
§         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 (100+5 хр и скл/, поил 6, 20 сол) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (202 ха ограден и 1500 м2 волиера) 10 поени 10 

§         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 
(лкуќа о д 70м2) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Степанце-
Куманово 

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

ЛД 
ТРОФЕЈ 

Куманово 
      
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 (зонирање 1/3) 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   
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§         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 д 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 5 

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) (95 дена) 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 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 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   
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 
(80м2 за лкуќа) 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 38 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Желувино-
Куманово 

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

СОКОЛ-
Куманово 

      
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% зашт и 10 ха 
природни засолн) 10 поени 10 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето  5 поени   
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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 (150 фазани и 100 еребици) 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 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 
§         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 (80+5 хр и скл, 6 поил, 20 сол) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (202 ха одгл и 1500 м2 волиеар) 10 поени 10 

§         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 
(70м2 лкуќа) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   
Желувино-
Куманово 

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

ЛД 
ТРОФЕЈ 

Куманово 
      
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 (зонирање 1/3) 10 поени 10 
§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 5 поени   
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ловностопанска основа за ловиштето  

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 д 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 5 

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) (95 дена) 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 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 (79 хран и 16 поил) 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 (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 5 
§         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 35 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Облавце-
Куманово 

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

СОКОЛ-
Куманово 

      
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% зашт и 10 ха 
природни засолн) 10 поени 10 
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§         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 (150 фазани и 100 еребици) 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 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 
§         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 (100+5 хр и скл, 5 поил, 20 сол) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (202 ха одгл и 1500 м2 волиеар) 10 поени 10 

§         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 
(70м2 лкуќа) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Облавце - 
Куманово 

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

ОЛИМПИЈА 
-СЛ Ловец 

Скопје 
      
а. Ловишта за ситен дивеч     
1. Предвидени одгледно заштитни мерки 10 поени   
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§         предвидени одгледно заштитни мерки кои се преземени од Посебната 
ловностопанска основа за ловиштето дополнети со други мерки (зонирање со 40% заш 
терен) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно 
со друг вид на дивеч (105 фазани и 50 ек) 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 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) (зајак 92 и 100 пе и 
ек) 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 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 (50 хран, 4 поил) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (210ха за дсвиња на мв Карпино) 10 поени 10 

§         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 (30+25 м2 мџ Карпино и Суфора) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   
Облавце - 
Куманово 

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

ХРОМАК 
Куманово 

      
а. Ловишта за ситен дивеч     
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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 (50 дсвињи 15 муфлони и 150 фазани) 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 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 
§         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 (хран 70, 9 поил, 25 сол)  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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (300 ха) 10 поени 10 

§         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 
(120 м2) 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 65 
 

 Предвидени Освоени 

   
Облавце - 
Куманово 

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

ДЕТ ОИЛ 
Куманово 

      
а. Ловишта за ситен дивеч     
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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 (110 фазани и 52 дпајки) 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 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 
§         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 (31 хран, 4 поил) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (210ха огр простор мв Шаркова Корија) 10 поени 10 

§         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 лкуќа) 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 65 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Мургаш-
Куманово 

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

СОКОЛ-
Куманово 
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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% зашт и 10 ха 
природни засолн) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на дивеч (150 фазани и 100 еребици) 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 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 
§         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 (100+5 хр и скл, 5 поил, 20 сол) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (202 ха одгл и 1500 м2 волиеар) 10 поени 10 

§         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 
(70м2 лкуќа) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Мургаш - 
Куманово 



 106

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

ХРОМАК 
Куманово 

      
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 (ПЛО + 200 фазани и 60 зајаци) 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 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 
§         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 (хран 166+3 скл, 10 поил)  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 (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 (ПЛО 200 предвидува + 300 м2) 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 (60 
м2) 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 57 
 

 Предвидени Освоени 
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   С.НагоричанеКуманово 

II. Предвидени мерки и инвестиции на понудувачот во Програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето 70 поени СОКОЛ-Куманово 
      
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% зашт и 
10 ха природни засолн) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе 
од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч (150 фазани и 100 еребици) 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 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 
§         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 (80+5 хр и скл, 5 поил, 10 
сол) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или 
изградба на ограден простор поголем од 201 ха) (202 ха одгл и 1500 м2 
волиеар) 10 поени 10 
§         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 (70м2 лкуќа) 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   
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§         предвидена реконструкција, доградба или опремување на постоечките 
ловечки куќи или други ловностопански објекти 2 поени   
    

Вкупно од втор дел 70 
 

 Предвидени Освоени 

   

Старо 
Нагоричане 
- Куманово 

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

ДЕТ ОИЛ 
Куманово 

      
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 (зонирање на 
ловиштето 40% заштитено) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на дивеч (ПЛО + 110 фазани и 55 дпајки) 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 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) (зајак 95 , фазан и 
пер 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 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 (50 хран, 4 вешт поил) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха)  (над 510 фазани и 60 дпаки) 10 поени 10 

§         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 лкуќа) 10 поени 10 
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§         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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Зебрњак-
Куманово 

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

СОКОЛ-
Куманово 

      
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% зашт и 10 ха 
природни засолн) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на дивеч (150 фазани и 100 еребици) 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 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 
§         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 (80+5 хр и скл, 5 поил, 10 сол) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (202 ха одгл и 1500 м2 волиеар) 10 поени 10 

§         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   
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§         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 
(70м2 лкуќа) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   
Зебрњак - 
Куманово 

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

ДЕТ ОИЛ 
Куманово 

      
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 (зонирање на ловиштето 
40% заштитено) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на дивеч (ПЛО + 110 фазани и 55 дпајки) 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 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) (зајак 95 , фазан и пер 
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 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 (50 хран, 4 вешт поил) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (над 510 фазани и 60 дпаки) 10 поени 10 

§         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   
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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 лкуќа) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Зебрњак - 
Куманово 

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

ХРОМАК 
Куманово 

      
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 (ПЛО + 200 фазани и 60 зајаци) 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 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 
§         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 (хран 75+3 скл, 10 поил)  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 (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   
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§         предвидена изградба на адаптациона волиера за ситен дивеч или изградба на 
ограден простор до 50 ха (ПЛО 200 предвидува + 300 м2) 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 (60 
м2) 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 57 
 

 Предвидени Освоени 

   
Орашац-
Куманово 

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

СОКОЛ-
Куманово 

      
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% зашт и 10 ха 
природни засолн) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на дивеч (150 фазани и 100 еребици) 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 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 
§         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 (100 со 5 хр и скл, 5 поил) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (202 ха одгл и 1500 м2 волиеар) 10 поени 10 

§         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   
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§         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 
(70м2 лкуќа) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   
Орашац - 
Куманово 

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

ДЕТ ОИЛ 
Куманово 

      
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 (зонирање на ловиштето 
40% заштитено) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на дивеч (ПЛО + 110 фазани и 55 дпајки) 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 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 
§         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 (60 хран, 4 вешт поил) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (1200 м2 комбинирано/ над 510 фазани и 60 дпајки) 10 поени 10 
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§         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 лкуќа) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Орашац - 
Куманово 

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

ХРОМАК 
Куманово 

      
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 (ПЛО + 100 фазани и 60 дсвињи) 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 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 
§         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 (хран 164 + 20 за крупен, 9 поилишта и 25 
сол)  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   
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§         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) (300 ха) 10 поени 10 

§         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 
(120 м2) 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 65 
 

 Предвидени Освоени 

   
Орашац-
Куманово 

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

ЛД 
ТРОФЕЈ 

Куманово 
      
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 (зонирање со 1/3) 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 (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) 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) (95 дена) 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 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 3 
5. Предвидена изградба на одгледувалишта за ситен дивеч  или друг ограден 10 поени   
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простор 
§         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 (60 
м2 лкуќа) 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 53 
 

 Предвидени Освоени 

   
Доброшане-
Куманово 

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

СОКОЛ-
Куманово 

      
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 (50% под постојана 
заштита, и 10ха природни засолн) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно 
со друг вид на дивеч (150 фазани и 100 еребици) 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 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 
§         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 (80+5 хран и скл, 5 поли, сол 8) 5 поени  5 
§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  3 поени   
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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) (202 ха и ад волиера 1500м2) 10 поени 10 

§         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 (70м2 лкуќа) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Доброшане 
- Куманово 

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

ОЛИМПИЈА 
-СЛ Ловец 

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 (зонирање со 40% заш 
терен) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно 
со друг вид на дивеч (110 фазани и 52 зајак) 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 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) (зајак 92 и 100 пе и 
фазан) 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 Посебната 
ловностопанска основа) 3 поени   
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени   
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§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (45 хран, 3 поил) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (за 510 фзани 60 зајаци 60 ек и 20 дпајки-комбинирана 
одгл на 1200 м2) 10 поени 10 

§         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 лкуќа) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   
Доброшане 
- Куманово 

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

ДЕТ ОИЛ 
Куманово 

      
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 (ПЛО + 110 фазани и 55 дпајки) 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 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 
§         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   
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4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени   

§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (ПЛО + 26 хр и 6 поил) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (500 фазани и 60 дпајки) 10 поени 10 

§         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 
(100 м2 лкуќа) 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 65 
 

 Предвидени Освоени 

   
Доброшане 
- Куманово 

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

ХРОМАК 
Куманово 

      
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 (ПЛО + 400 фазани и 60 зајаци) 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 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 
§         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   
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4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени   

§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (хран 205 + 3 скл, 10 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 (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 (500 м2 ав) 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 
(120 м2) 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 57 
 

 Предвидени Освоени 

   
Доброшане 
- Куманово 

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

ЛД 
ТРОФЕЈ 

Куманово 
      
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 (зонирање/ за зајак и 
екам 2 год забрана за лов) 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 (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) 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) (95 дена) 10 поени  10 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
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§         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 (82 хрнилишта и 16 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 (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 (адапт волиера 300м2) 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 
(25+30м2 лкуќа) 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 57 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Зрновска Река-

Кочани 

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

ЕУРОИМПЕКС 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

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 (ловечки 
врвици, и водени акумулации) 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  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 
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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 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 (25+4 хран и 
скл, 23 поил, 63 чеки, сол 35) 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  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 
 

 Предвидени Освоени 

   
Соколарци-
Кочани 

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

ЗЛ Горица 
Чешиново 

      
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 д 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)  10 поени    
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
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§         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   
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 11 
 

 Предвидени Освоени 

   

Кључка 
Река-
Скопје 

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

ФАЗАН 
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 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  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 ) (12 дсвињи) 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 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 дена) 10 поени 10 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
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§         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  5 поени   
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска основа   3 поени 3 
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 (120 м2 на мв Песок) 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 58 
 
 

 Предвидени Освоени 
   Бродец-Скопје 

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

ФАЗАН 
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 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  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 ) (12 дсвињи) 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 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) (122 дена) 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 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  5 поени  5 
§         предвидени ловнотехнички објекти преземени од Посебната ловностопанска 
основа   3 поени   
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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 (120 м2 на мв Зелениковец) 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 60 
 

 Предвидени Освоени 

   
Мирковци 
- Скопје 

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

ФАЗАН 
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 (одгледувалишта за 
зајак) 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 (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 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) (120 дена) 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 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 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) (260 ха) 10 поени 10 
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§         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 
(60+60 м2 на мв Бујкорамно и Елин Камен) 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 63 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Црешево 
- Скопје 

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

ФАЗАН 
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   
§         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) (120 фазани) 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) (120 дена) 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 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 (ПЛО + 2 хран и 2  ремизи) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха)  10 поени   
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§         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)  (100 ха за зајак) 3 поени 3 
§         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 
(60+60 м2 лкуќи на мв Трника и Бара) 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 53 
 

 Предвидени Освоени 

   
Бунарџик 
- Скопје 

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

ФАЗАН 
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   
§         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 
(по ПЛО 400 +20 фазани + 300ф и 10 з предвидува) 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 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 дена) 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 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 (ПЛО + 4 хран и 4 ремизи) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (210 ха ограден простор) 10 поени 10 
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§         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 
(60м2 нова и реновирање н постоечка на мв Арачиновски шамак и Буџинка Коњаре) 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 65 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Миладоновци-

Скопје 

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

Потполошка, 
Петровац 

      
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 (зонирање, 40%) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 
единки/годишно со друг вид на дивеч (ПЛО+ 110фзани и 60 дпајки) 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 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 за зајак, 
пер и фазан)  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 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 (50 хран) 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   
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§         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) (700 еднинки -520 фазани и 180 дпајки  и  на 
1200м2 комб одгл) 10 поени 10 
§         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 во близина на катланово) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Миладиновци-

Скопје 

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

Пчиња, 
Петровец 

      
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 (природн и вешатаки 
ремизи) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 
единки/годишно со друг вид на дивеч (ПЛО + 150 фазани и 52 зајак) 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 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 зајак 
и переб, фазан) 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 Посебната 
ловностопанска основа) 3 поени   
4. Предвидени ловнотехнички објекти во ловиштето 5 поени   
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§         предвидени ловнотехнички објекти според Посебната ловностопанска основа  
дополнети со други ловнотехнички објекти (ПЛО+4 ремизи, 30 хран за ситен, 2 
полишта) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на 
ограден простор поголем од 201 ха) (500 фазани 20 патки и 50 зајаци) 10 поени 10 
§         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 (2лколиби со вкупна површ 50м2 на мв Камењарски дол и Ветеничко) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Миладиновци-

Скопје 

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

ЗЛАТЕН 
ТРОФЕЈ 

      
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 (15 ха природни 
засолништа) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 
единки/годишно со друг вид на дивеч (ПЛО + 150 фазани и 100 перебици) 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 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 
§         обезбедување на храна за прихрана на дивечот (од 61 до 91 ден) 5 поени   
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§         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 (100 хран, 4 скл, 3 поил и 5 сол) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на 
ограден простор поголем од 201 ха) (за ситен 202 ха и волиера од 1200 м2) 10 поени 10 
§         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 (лкуќа од 52м2) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   
Градманци-

Скопје 

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

Потполошка, 
Петровац 

      
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 (зонирање, 40%) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 
единки/годишно со друг вид на дивеч (ПЛО+ 110фзани и 100 дпајки) 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 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 дена на 
крупен)  10 поени  10 
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§         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 (40 хран за ситен и 5 за крупен, 3 полишта 
, 5 солишта) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на 
ограден простор поголем од 201 ха) (300 м2 на мв Лаки, 220 ха ограден на мв Венец 
за дсвиња) 10 поени 10 
§         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 лкуќи од 70 м2 во близина на Венец -30м2 и Градманци 42м2) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Градманци-

Скопје 

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

Пчиња, 
Петровец 

      
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 (природн и вешатаки 
ремизи) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на дивеч (ПЛО + 150 фазани и 52 зајак) 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 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   
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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 за 
ситниот и крупниот) 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 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 (ПЛО+2 ремизи, 23 хран за ситен, 2 
полишта, 2 комб за срна и дсвиња, 4 солишта и 2 крмнин ниви) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (ад волиера 200м2/ 210 ха огр за крупен) 10 поени 10 

§         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 
(2лколиби со вкупна површ 50м2 на мв Ржан Дол, и Дивлје) 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 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Градманци-

Скопје 

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

ЗЛАТЕН 
ТРОФЕЈ 

      
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 (15 ха природни 
засолништа и 15 км ловечки стази и врбици) 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 (повеќе од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со 
друг вид на дивеч (ПЛО + 150 фазани и 100 перебици) 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 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 10 поени   
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на дивеч (до 50 единки/годишно)  

§         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 
§         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 набљ, 100 хран, 8 скл, 2 калишта, 20 сол) 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 (или вкупно производство од над 500 единки/годишно или изградба на ограден 
простор поголем од 201 ха) (за ситен 202 ха/ 252 ограден простор за крупен дивеч и 
ад. волиера од 1250 м2) 10 поени 10 

§         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 
(102 м2 објект за сместување) 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 
 

 Предвидени Освоени 

   
Фазанерија-

Скопје 

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

ЈПУЗПП 
Јасен 
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   
§         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)  20 поени   
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§         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 5 

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 20 
 

 Предвидени Освоени 

   
Рамниште-
Скопје 

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

Жеден, Ѓ 
Петров 

      
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 (зонирање 2те зони 
строго зашт) 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 (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   
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§         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)  (ПЛО + 20 зајак) 10 поени 10 
§         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) (95 дена) 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 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 хран) 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 (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 35 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Жеден-
Скопје 

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

Жеден, 
Ѓ 

Петров 
      
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 (зонирање 2те зони 
строго зашт) 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 (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 20 поени   
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од 100 единки/годишно)  

§         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 зајак) 10 поени 10 
§         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) (95 дена) 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 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 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   
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 
(лк од 30м2)   5 поени 5 
§         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 38 
 
 

 Предвидени Освоени 

   
Кучково-
Скопје 

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

Жеден, 
Ѓ 

Петров 
      
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 (зонирање 2те зони 
строго зашт) 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 (повеќе 
од 100 единки/годишно од еден вид и повеќе од 50 единки/годишно со друг вид на дивеч 25 поени   
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§         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) (+102 фазани) 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) (95 дена) 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 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 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   
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  (3 лк 
со по 30м2, на мв Зајчева Глава, Св.Ѓорѓија и Чело) 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 53 
 
 
 
 

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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Долно - Вардарско ловностопанско подрачје 

реон Гевгелија 

1 1 “Милисин” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

2 2 “Висока Чука” ЛД. „Орел“ 
Гевгелија 89               

  

3 3 “Стара Река” ЛД. „Орел“ 
Гевгелија 54               

  

4 4 “Црничани” „Баџо“ ДОО 
Гевгелија 90               

  

5 5 “Карабалија” „Истатов“ 
Стар Дојран 93               

  

6 6 “Кованци” ЛД. „Орел“ 
Гевгелија 57               

  

7 7 “Мрзенци” ЛД. „Орел“ 
Гевгелија 79               

  

8 8 “Погана” „Баџо“ ДОО 
Гевгелија 90               

  

9 9 “Стојаково” „Баџо“ ДОО 
Гевгелија 90               

  

Долно - Вардарското ловностопанско подрачје 

реон Валандово 

10 1 “Градец” „Флорес“ - Миле 
Скопје 54               

  

11 2 “Башибос” ЛД. „Орел“ 
Валандово 31               

  

12 3 “Честово” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

13 4 “Пирава” ЛД. „Орел“ 
Валандово 29               

  

Пелагониското ловностопанско подрачје 

реон Битола 
14 1 

“Баба” ЛД. „Сокол“ 
Битола 91                 

15 4 

“Ниџе” „Еуроимпекс“ 
Скопје 88 ЛД. „Сокол“ 

Битола 86 
ЛРЗ. 

„Кајмакчалан“ 
Старавина 

59         

16 5 

“Старавина” ЛД. „Сокол“ 
Битола 91 „Еуроимпекс“ 

Скопје 88 
ЛРЗ. 

„Кајмакчалан“ 
Старавина 

51         

17 6 
“Ивени” ЛД. „Сокол“ 

Битола 91                 

18 7 
“Добровени” ЛД. „Сокол“Битола 81                 

19 9 
“Врањевци” ЛД. „Сокол“ 

Битола 76                 
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20 14 
“Лознани” ЛД. „Сокол“ 

Битола 56                 

21 15 
“Добрушево” ЛД. „Сокол“ 

Битола 56                 

22 17 
“Мегленци” ЛД. „Сокол“ 

Битола 64                 

Влаинско - Малешевско ловностопанско подрачје 

реон Берово 

23 1 “Сараево” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

24 2 “Ратевска 
Река” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

25 3 “Палазлија” „Еуро - Пак“ 
с.Бориево 82               

  

26 4 “Џами Тепе” „Еуро - Пак“ 
с.Бориево 92               

  

27 5 “Мачево” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

28 6 “Чифлик” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

Охридско - Преспанското ловностопанско подрачје 

реон Охрид 

29 1 “Караорман” „Питон“ 
Охрид 76               

  

30 2 “Дебрца” ЛД. „Славеј“ 
Сливовски Анови 95 

„Камна“ - 
ДООЕЛ 
с.Лешани 

43           

  

31 3 “Брежани” ЛД. „Охрид“ 
Охрид 40               

  

32 4 “Завој” ЛД. „Охрид“ 
Охрид 35               

  

33 5 “Косел” ЛД. „Охрид“ 
Охрид 40               

  

34 6 “Мешеишта” ЛД. „Охрид“ 
Охрид 33               

  

35 7 “Белчишта” ЛД. „Охрид“ 
Охрид 45 

ЛД. 
„Караорман“ 
с.Белчише 28           

  

Скопско - Кумановското ловностопанско подрачје 

реон Куманово 

36 1 “Стрима” ЛД. „Фауна“ 
с.Матејче 91               

  

37 2 “Думановце” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 
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38 3 “Козјак” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 95 ЛД. „Трофеј“ 

Куманово 45           
  

39 4 “Љубодраг” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 95 ЛД. „Фауна“ 

с.Матејче 69           
  

40 5 “Слупчане” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 95               

  

41 6 “Карабичане” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 95 „Детоил“ 

Куманово 94           
  

42 7 “Степанце” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 95 ЛД. „Трофеј“ 

Куманово 55           
  

43 8 “Желувино” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 95 ЛД. „Трофеј“ 

Куманово 52           
  

44 9 “Облавце” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 95 

ДП. 
„Олимпија“ 
Скопје 

95 „Хромак“ 
Куманово 90 „Детоил“ 

Куманово 89   
  

45 10 “Мургаш” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 95 „Хромак“ 

Куманово 82           
  

46 11 “Старо 
Нагоричане” 

ЛД. „Сокол“ 
Куманово 95 „Детоил“ 

Куманово 94           
  

47 12 “Зебрњак” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 95 „Детоил“ 

Куманово 94 „Хромак“ 
Куманово 82       

  

48 13 “Орашац” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 95 „Детоил“ 

Куманово 94 „Хромак“ 
Куманово 90 

ЛД. 
„Трофеј“ 
Куманово 

70   
  

49 14 “Доброшане” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 95 

ДП. 
„Олимпија“ 
Скопје 

95 „Детоил“ 
Куманово 89 „Хромак“ 

Куманово 82 
ЛД. 

„Трофеј“ 
Куманово 

74 

Брегалничкото ловностопанско подрачје 

реон Кочани 

50 3 “Зрновска 
Река” 

„Еуроимпекс 
Интернацинал“ - 

Скопје 
45               

  

51 4 “Соколарци” ЛД. „Горица“ 
с.Чешиново 20               

  

Скопско - Кумановското ловностопанско подрачје 

реон Скопје 

52 1 “Кадина Река” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 
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53 3 “Кључка Река” ЛД. „Фазан“Скопје 73               

  

54 4 “Бродец” ЛД. „Фазан“ 
Скопје 75               

  

55 5 “Мирковци” ЛД. „Фазан“ 
Скопје 78               

  

56 6 “Црешево” ЛД. „Фазан“ 
Скопје 68               

  

57 7 “Бунарџик” ЛД. „Фазан“ 
Скопје 80               

  

58 8 “Миладиновци” 
ЛД. „Потполошка“ 

с.Петровец - 
Скопје 

95 ЛД. „Пчиња“ 
Скопје 93 

ЛД. „Златен 
Трофеј“ 
Скопје 

87       

  

59 9 “Градманци” 
ЛД. „Потполошка“ 

с.Петровец - 
Скопје 

95 ЛД. „Пчиња“ 
Скопје 93 

ЛД. „Златен 
Трофеј“ 
Скопје 

87       

  

60 10 “Фазанерија” ЈПЗУП. „Јасен“ 
Скопје 49               

  

61 15 “Рамниште” ЛД. „Жеден“ 
Скопје 49 

    

          

  

62 16 “Жеден” ЛД. „Жеден“ 
Скопје 52 

    

          

  

63 17 “Кучково” ЛД. „Жеден“ 
Скопје 67 
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Согласно горенаведеното, Комисијата дава предлог за избор на следните најповолни понудувачи: 
 

Рeден број Ловиште 
број Име на ловиштето Прворангиран 

1 2 3 4 

Долно - Вардарско ловностопанско подрачје 

реон Гевгелија 

1 1 “Милисин” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

2 2 “Висока Чука” ЛД. „Орел“ 
Гевгелија 

3 3 “Стара Река” ЛД. „Орел“ 
Гевгелија 

4 4 “Црничани” „Баџо“ ДОО 
Гевгелија 

5 5 “Карабалија” „Истатов“ 
Стар Дојран 

6 6 “Кованци” ЛД. „Орел“ 
Гевгелија 

7 7 “Мрзенци” ЛД. „Орел“ 
Гевгелија 

8 8 “Погана” „Баџо“ ДОО 
Гевгелија 

9 9 “Стојаково” „Баџо“ ДОО 
Гевгелија 

Долно - Вардарското ловностопанско подрачје 

реон Валандово 

10 1 “Градец” „Флорес“ - Миле 
Скопје 

11 2 “Башибос” ЛД. „Орел“ 
Валандово 

12 3 “Честово” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

13 4 “Пирава” ЛД. „Орел“ 
Валандово 

Пелагониското ловностопанско подрачје 

реон Битола 
14 1 

“Баба” ЛД. „Сокол“ 
Битола 

15 4 
“Ниџе” „Еуроимпекс“ 

Скопје 
16 5 

“Старавина” ЛД. „Сокол“ 
Битола 
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17 6 
“Ивени” ЛД. „Сокол“ 

Битола 
18 7 

“Добровени” ЛД. „Сокол“ 
Битола 

19 9 
“Врањевци” ЛД. „Сокол“ 

Битола 
20 14 

“Лознани” ЛД. „Сокол“ 
Битола 

21 15 
“Добрушево” ЛД. „Сокол“ 

Битола 
22 17 

“Мегленци” ЛД. „Сокол“ 
Битола 

Влаинско - Малешевско ловностопанско подрачје 

реон Берово 

23 1 “Сараево” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

24 2 “Ратевска Река” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

25 3 “Палазлија” „Еуро - Пак“ 
с.Бориево 

26 4 “Џами Тепе” „Еуро - Пак“ 
с.Бориево 

27 5 “Мачево” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

28 6 “Чифлик” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

Охридско - Преспанското ловностопанско подрачје 

реон Охрид 

29 1 “Караорман” „Питон“ 
Охрид 

30 2 “Дебрца” ЛД. „Славеј“ 
Сливовски Анови 

31 3 “Брежани” ЛД. „Охрид“ 
Охрид 

32 4 “Завој” ЛД. „Охрид“ 
Охрид 

33 5 “Косел” ЛД. „Охрид“ 
Охрид 

34 6 “Мешеишта” ЛД. „Охрид“ 
Охрид 

35 7 “Белчишта” ЛД. „Охрид“ 
Охрид 

Скопско - Кумановското ловностопанско подрачје 

реон Куманово 
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36 1 “Стрима” ЛД. „Фауна“ 
с.Матејче 

37 2 “Думановце” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

38 3 “Козјак” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 

39 4 “Љубодраг” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 

40 5 “Слупчане” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 

41 6 “Карабичане” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 

42 7 “Степанце” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 

43 8 “Желувино” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 

44 9 “Облавце” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 

45 10 “Мургаш” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 

46 11 “Старо Нагоричане” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 

47 12 “Зебрњак” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 

48 13 “Орашац” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 

49 14 “Доброшане” ЛД. „Сокол“ 
Куманово 

Брегалничкото ловностопанско подрачје 

реон Кочани 

50 3 “Зрновска Река” „Еуроимпекс Интернацинал“ - Скопје 

51 4 “Соколарци” ЛД. „Горица“ 
с.Чешиново 

Скопско - Кумановското ловностопанско подрачје 

реон Скопје 
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52 1 “Кадина Река” НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР 

53 3 “Кључка Река” ЛД. „Фазан“ 
Скопје 

54 4 “Бродец” ЛД. „Фазан“ 
Скопје 

55 5 “Мирковци” ЛД. „Фазан“ 
Скопје 

56 6 “Црешево” ЛД. „Фазан“ 
Скопје 

57 7 “Бунарџик” ЛД. „Фазан“ 
Скопје 

58 8 “Миладиновци” ЛД. „Потполошка“ 
с.Петровец - Скопје 

59 9 “Градманци” ЛД. „Потполошка“ 
с.Петровец - Скопје 

60 10 “Фазанерија” ЈПЗУП. „Јасен“ 
Скопје 

61 15 “Рамниште” ЛД. „Жеден“ 
Скопје 

62 16 “Жеден” ЛД. „Жеден“ 
Скопје 
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