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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
990. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 
година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1 – 
ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО ТЕТОВО-ВОН  

Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО 
  

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена А1 – домување во стан-
бени куќи КО Тетово-вон г.р., општина Тетово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 10869м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-730/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
991. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15 , 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА 
ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА МХЕЦ ТИК-
ВЕШ 1  КО БРУШАНИ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

                                                                                  
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска 
инфраструктурна градба за МХЕЦ ТИКВЕШ 1 КО 
Брушани, Општина Кавадарци. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 424,10м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.44-737/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
992. 

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 
година, донесе 

                                                                               
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2 - 
ЛЕСНА  И  НЕЗАГАДУВАЧКА  ИНДУСТРИЈА КО 

ТЕТОВО  - ВОН - Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО 
  

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Г2 - лесна и незагадувач-
ка индустрија  КО Тетово-вон - г.р., Општина Тетово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-743/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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993. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 
година, донесе                                                                               

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА 
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА 
Г3-СЕРВИСИ КО БИТОЛА, ОПШТИНА БИТОЛА 

  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г3-сервиси КО Битола, 
општина Битола. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 5335 м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.                           

 
Бр. 44-754/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
994. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА  НАДПАТ-
НИК – ПЕШАЧКИ МОСТ НАД АВТОПАТ Е-75 
СКОПЈЕ – ВЕЛЕС ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА НАСЕ-
ЛЕНО МЕСТО БАШИНО СЕЛО СО СЕЛСКИТЕ 
ГРОБИШТА КО БАШИНО СЕЛО И КО БАШИНО 

СЕЛО - ВОН Г.Р., ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на  надпат-
ник – пешачки мост над автопат Е-75 Скопје – Велес за 
поврзување на населено место Башино село со селски-
те гробишта КО Башино село и КО Башино село-вон 
г.р., општина Велес. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 22м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2179/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
995. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјодел-
ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА 
ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА ФЕКАЛЕН 
КОЛЕКТОР Ф-400ММ КО  РАДОВИШ - ВОН Г.Р.,  

ОПШТИНА РАДОВИШ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена 
на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 
Проект за инфраструктура за изградба на линиска ин-
фраструктурна градба за фекален колектор Ф-400мм 
КО Радовиш-вон г.р., Општина Радовиш. 
 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 
трајна пренамена, со вкупна површина од 463,19м2, ги 
има следните катастарски индикации: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
 

Бр. 44-2181/1 Претседател на Владата 
20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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996. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана 20.3.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Д3-СПОРТ И РЕК-
РЕАЦИЈА ВО  КО СТРУГА,  ОПШТИНА СТРУГА 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Д3-спорт и рекреација во 
КО Струга, Општина Струга.                                         

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 

 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2185/1 Претседател на Владата 

  20 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
997. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА 
ИНДУСТРИЈА КО НОВАЧАНИ ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО 
Новачани, Општина Велес. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2186/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
998. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН 
ПАТ ОД ЛОКАЛЕН ПАТ ВЕЛЕС-ПРЕВАЛЕЦ-ОРИ-
ЗАРИ ДО ЛОКАЛИТЕТ БАИР КО ОРИЗАРИ - ВОН 

Г.Р. ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на приста-
пен пат од локален пат Велес-Превалец-Оризари до ло-
калитет Баир КО Оризари-вон г.р., Општина Велес. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 6218м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2188/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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999. 
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија” бр. 
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата, одржана на 20.3.2018 година 
донесе      

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ПРОБИШ-
ТИП СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕ-
ДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ  

АД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Општина Пробиштип се задолжува кај Македонска 

банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткоро-
чен кредит во износ од 3.000.000,00 денари, за реализа-
ција на проектот: „Заеднички инвестиции во енергет-
ска ефикасност“. 

 
Член 2 

Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на 
оваа одлука Општина Пробиштип ќе ги користи со цел 
обезбедување на финансиски средства за дополнително 
финансирање на Проектот од ИПА компонента - пре-
кугранична соработка, под следните услови: 

- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изне-
сува 5,75% на годишно ниво,  

- рок на oтплата: една година со вклучен грејс пе-
риод, 

- грејс период: шест месеци и 
- начин на отплата: квартално. 
 

Член 3 
Условите и начинот на користење на кредитот, како 

и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од 
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се 
склучи помеѓу Општина Пробиштип и Македонска 
банка за поддршка на развојот АД Скопје. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2439/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1000. 

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР  
ВО ТЕТОВО 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар, соп-
ственост на Република Македонија, корисник Минис-
терство за финансии која се наоѓа на КП.бр.3039, на ул. 
„М.Тито“ бб, запишана во Имотен лист бр.14362 за КО 
Тетово 1 и тоа: 

- зграда 8, намена на зграда Г4-7, влез 1, кат ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, 
со внатрешна површина од 537 м2. 

Член 2 
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронски систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии – Управа за имотно правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења број СВ V 115/17 од 9.1.2018 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на нед-
вижната ствар во износ од 19.642.137,00 денари.   

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 19.642.137,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
Бр. 44-2440/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1001. 

Врз основа на член 44,  став 2 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА 

СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државни-

от студентски дом „Скопје“ – Скопје, му престанува  
користењето на движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
 Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Општина Све-
ти Николе, а за потребите на Средното општинско учи-
лиште „Кочо Рацин“ Свети Николе. 

 
Член 3 

Директорот на Државниот студентски дом „Скопје“ 
– Скопје склучува договор со градоначалникот на oп-
штина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2553/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1002. 

Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија,  на седницата, одржана на 20.3.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Држав-

ниот студентски дом „Скопје“ – Скопје, му престанува  
користењето на движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за одбрана. 

 
Член 3 

Директорот на Државниот студентски дом „Скопје“ 
– Скопје склучува договор со министерот за одбрана, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

  
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2556/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1003. 

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-
рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
20.3.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ 

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
 
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за доделување на концесија за де-
тални геолошки истражувања на техногени минерални 
суровини на локалитетот „с.Јегуновце“ Општина Јегу-
новце и Општина Теарце поднесена од Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЛУ-АН МИНЕРАЛИ 
ДООЕЛ с.Киселица - Делчево бр.24-785/1 од 13.2.2017 
година, бидејќи од Министерството за животна среди-
на и просторно планирање – Управа за животна среди-
на е добиено негативно мислење бр.11-3648/4 од 
29.8.2017 година и Управа за животна средина – Сек-
тор за води е добиено негативно мислење бр.11-3641/4 
од 15.9.2017 година, затоа што предметниот локалитет 
се наоѓа во границите на Првата заштитна зона на из-
ворот „Рашче“ согласно Просторниот план за регионот 
на заштитните зони на изворот Рашче („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/02) и Одлуката за 
утврдување на границите на заштитните зони на изво-
рот „Рашче“ („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.36/1990) со кои се дефинирани мерки на заш-
тита на истиот.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-2841/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1004. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава во закуп дел од недвижна 

ствар во зграда број  3, влез 1,  кат ПР, број 1, намена 
на посебен/заеднички дел од зграда ДП и тоа: ДП1, 
ДП2, 01 и WC1, со внатрешна површина од 114м2, од 
вкупно 414м2, која се наоѓа на улица А.Димовски во 
Скопје, на КП бр.747/1, КО Кисела Вода 2,  евиденти-
рана во Имотен лист бр.105974 КО Кисела Вода 2, соп-
ственост на Република Македонија, корисник Минис-
терството за одбрана. 

 
Член 2 

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-
но наддавање преку електронски систем за јавно надда-
вање со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии - Управа за имотно правни работи, со процене-
та  вредност утврдена, согласно Процената од Бирото 
за судски вештачења  СВ 5 23/18 од 8.2.2018 година, во 
која е проценета вкупната вредност на недвижната 
ствар  во износ од 4.589.345,25 денари. 
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Висината на почетната месечна закупнина изнесува 

0,5% од проценетата  вкупна вредност на недвижната 

ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 22.946,73 

денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на ин-

тернет страницата: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2980/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1005. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА  НЕДВИЖНА  СТВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар -

зграда број 1,  влез 1,  кат ПР, намена на посебен/заед-

нички дел до зграда  ДП, со површина од 128 м2 , која 

се наоѓа на улица Јосиф Јосифовски бр.1 во Битола, на 

КП 8968/3, КО Битола 3, евидентирана во Имотен лист 

бр.30639 КО Битола 3, сопственост на Република Ма-

кедонија, корисник Министерството за одбрана. 

 

Член 2 

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-

но наддавање преку електронски систем за јавно надда-

вање со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии - Управа за имотно правни работи, со процене-

та  вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 

судски вештачења  СВ V 18/18 од 6.2.2018 година, во 

која е проценета вкупната вредност на недвижната 

ствар,  во износ од 8.733.492,00 денари. 

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 

0,5% од проценетата  вкупна вредност на недвижната 

ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 43.667,46 

денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на ин-

тернет страницата:  www.e-aukcii.finance.gov.mk.  

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2982/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1006. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на  20.3.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА  СТВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар во 

зграда бр.1, влез 4,  кат ПР, со површина од 104м2, која 

се наоѓа на улица Партизанска бр.96/98 во Битола, на 

КП бр.14618, КО Битола 3, евидентирана во Имотен 

лист бр.91955, сопственост на Република Македонија, 

корисник Министерството за одбрана. 

                                                                   

Член 2 

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-

но наддавање преку електронски систем за јавно надда-

вање со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии - Управа за имотно правни работи, со процене-

та  вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 

судски вештачења  СВ V 17/18 од 12.02.2018 година, во 

која е проценета вкупната вредност на недвижната 

ствар,  во износ од 5.495.640,00 денари.  

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 

0,5% од проценетата  вкупната вредност на недвижната 

ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 27.490,50 

денари.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски  на 

интернет страницата: www. e-aukcii.finance.gov.mk. 

                                                                

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2985/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

http://www.e-aukcii.finance.gov.mk/


23 март 2018  Бр. 53 - Стр. 9 

 
 

1007. 

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

20.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-

ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВ-

НИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНЖЕНЕРИНГ ВАРДАР-

ГРАДБА ДОО С.ТРУБАРЕВО - СКОПЈЕ НА ЛОКА-

ЛИТЕТОТ  „ПОДЦУЦУЛ“, ОПШТИНА СОПИШТЕ 

 

1.  На Трговското друштво за производство проек-

тирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Труба-

рево - Скопје се доделува концесија за експлоатација 

на минерална суровина – варовник на локалитетот 

„Подцуцул“, Општина Сопиште, со површина на прос-

тор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 

меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-

рани со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

 X 

Т-1 7530070 4641930 

Т-2 7530300 4642050 

Т-3 7530500 4641950 

Т-4 7530675 4642000 

Т-5 7531210 4641580 

Т-6 7530950 4641235 

Т-7 7530500 4641160 

Т-8 7530325 4641400 

Т-9 7530630 4641470 

Т-10 7530645 4641750 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  

0.435975 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.         

 

Бр.  44-3021/1 Претседател на Владата 

  20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1008. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА  НЕДВИЖНИ  СТВАРИ  

 

Член 1 

Со оваа одлука се даваат во закуп недвижни ствари 

- зграда број 2, влез 1, кои се наоѓаат на КП бр.3374/1, 

КО Кичево 6, евидентирани во Имотен лист бр.2165, 

сопственост на Република Македонија, корисник Ми-

нистерството за одбрана и тоа: 

- кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, со пов-

ршина од 27 м2, 

- кат ПО, број на посебен дел од зграда 2, со пов-

ршина од 27 м2, 

- кат ПР, со површина од 38 м2, 

- кат ПР, со површина од 232 м2. 

 

Член 2 

Давањето во закуп на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-

но наддавање преку електронски систем за јавно надда-

вање со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии - Управа за имотно правни работи, со процене-

та вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 

судски вештачења, СВ бр.5 15/18 од 19.2.2018 година, 

во која е проценета вкупната вредност на недвижните 

ствари во износ од 8.480.235 денари. 

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 

0,5% од проценетата  вкупна вредност на недвижните 

ствари од став 1 на овој член и истата изнесува 42.401 

денари Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 

интернет страницата: www. e-aukcii.finance.gov.mk.                                                   
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Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3107/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1009. 

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2018 го-

дина („Службен весник на Република Македонија” бр. 

196/17) Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 20.3.2018  година, донесе 

                                                          

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА 

ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I. Со оваа програма се уредува користењето на 

средствата утврдени во Буџетот на Република Македо-

нија за 2018 година за изградба, опремување и одржу-

вање на објекти за детска заштита во 2018 година. 

Со оваа програма се планира изведување на градеж-

ни работи за изградба на детски градинки, адаптација 

на простор за детски градинки,  изведување на градеж-

ни работи за доградба и реконструкција на  простор за 

детски  градинки и  набавка, испорака и монтажа на 

опрема за детски градинки, во рамки на обезбедените 

средства во Буџетот на Република Македонија за 2018 

година. 

Средствата за реализација на оваа програма во вку-

пен износ од 41.600.000 денари се обезбедени од Буџе-

тот на Република Македонија за 2018 година, Раздел 

150.01 – Министерство за труд и социјална политика, 

Потпрограма 3А -  Изградба, опремување и одржување 

на објекти за детска заштита, и ќе се користат за след-

ните намени:  

- изведување на градежни работи за адаптација на 

простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за 

детска градинка  во општина Конче, 

- изведување на градежни работи за доградба на 

простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за 

детска  градинка  во општина Пласница, 

- изведување на градежни работи за доградба на  

простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за 

детска  градинка  во општина Градско, 

- изведување на градежни работи за доградба на  

простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за 

детска  градинка  во општина Кривогаштани, 

- изведување на градежни работи за адаптација на 

простор за детска градинка во општина Чешиново-

Облешево, 

- изведување на градежни работи за адаптација на 

простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за 

детска градинка во општина Валандово, 

- изведување на градежни работи за адаптација на 

простор за детска  градинка во општина Свети Николе 

с. Горобинци, 

- изведување на градежни работи за доградба на  

простор и набавка, испорака и монтажа на  опрема за 

детска  градинка во општина Пробиштип, 

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска 

градинка во  општина Битола  с.Кравари, 

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска 

градинка  во општина Чучер Сандево,  

- набавка, испорака и монтажа  на опрема за детска 

градинка  во општина Кавадарци  с. Марена, 

-  набавка, испорака и монтажа  на опрема за детска 

градинка  во општина Чаир (по доставена документа-

ција), 

- изведување на градежни работи за адаптација на 

простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за 

детска градинка  во општина Сарај (по доставена доку-

ментација), 

- изведување на градежни работи за доградба на  

простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за 

детска  градинка  во општина Дебар (по доставена до-

кументација), 

- изведување на градежни работи за изградба на  

детска градинка и набавка, испорака и монтажа на оп-

рема за детска  градинка  во општина Тетово (по доста-

вена документација),  

- изведување на градежни работи за изградба на  

детска градинка и набавка, испорака и монтажа на оп-

рема за детска  градинка  во општина Теарце (по доста-

вена документација),  

- изведување на градежни работи за реконструкција  

на  простор и набавка, испорака и монтажа на опрема 

за детска  градинка  во општина Струга (по доставена 

документација). 

II. Во 2018 година со средствата од Потпрограма 

3А -  Изградба, опремување и одржување на објекти за 

детска заштита ќе се измират и обврски за капитални 

инвестиции за детска заштита за проекти започнати  во 

2017 година. 
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III. Следење на спроведувањето на оваа програма 

врши Министерството за труд и социјална политика и 

по потреба доставува извештај до Владата на Републи-

ка Македонија. 

IV. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

               

Бр. 44-1664/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1010. 

По извршеното проверување на изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање на 

согласност за трајна пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на  урбанистички план за 

село Кучково за изградба на објекти со намена А-дому-

вање, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни инс-

титуции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-

зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Кучково, 

Општина Ѓорче Петров бр. 42-6587/1 од 16.9.2016 го-

дина, објавена во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 176/16, направена е техничка грешка, по-

ради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ 

ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА  УР-

БАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КУЧКОВО ЗА 

ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУ-

ВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НА-

МЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОД-

СТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕ-

НИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО  

КУЧКОВО, ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

 

Во членот 2, став 1 во преглед табелата во проред 

128, наместо „КП бр.3136/2“, треба да стои „КП 

бр.3136/1“. 

 

Бр. 42-6587/2-16  

22 март 2018 година Од Владата 

Скопје на  Република Македонија 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1011. 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 

171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), ми-

нистерот за труд и социјална политика, донесе  

П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АК-

ТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИД-

СКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА 

И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА 

ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО 

И НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ОД ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА 

СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2018 ГОДИНА  

 

I. ПОЈДОВНА ОСНОВА 

 

Приходите остварени од приредувањето на игри на 

среќа и забавни игри се приход на Буџетот на Републи-

ка Македонија кој се користи за финансирање на наци-

оналните инвалидски организации, нивните здруженија 

и нивната асоцијација, на здруженија за борба против 

семејното насилство и за Црвениот крст на Република 

Македонија, износот на средствата за овие намени е 

определен во висина од 50% од остварениот приход од 

игри на среќа и забавни игри од претходната календар-

ска година, но не помалку од 60 милиони денари и не 

повеќе од 120 милиони денари. 

Распределбата на средствата ја врши Владата на Ре-

публика Македонија врз основа на доставената Програ-

ма од страна на Министерството за труд и социјална 

политика, која што е изготвена врз основа на поднесе-

ни програми/проекти од страна на националните инва-

лидски организации, нивните здруженија и нивната 

асоцијација, на здруженија за борба против семејното 

насилство и на Црвениот крст на Република Македо-

нија.  

Врз основа на  доставените Предлог Програми/про-

екти од страна на Националниот Совет на инвалидски 

организации на Македонија (НСИОМ) кој што претста-

вува асоцијација на седум Национални инвалидски ор-

ганизации (Национален сојуз на слепите на Република 

Македонија, Национален сојуз на глуви и наглуви на 

Република Македонија, Национален сојуз на лица со 

телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Ма-

кедонија, Републички центар за поддршка на лица со 

интелектуална попреченост -  Порака, Национален со-

јуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија, На-

ционална федерација за спорт и рекреација на инвали-

ди на Македонија – Македонски параолимписки коми-

тет и Национален сојуз на инвалиди на трудот на Ре-

публика Македонија), на здруженијата за борба против 

семејното насилство и на Црвениот крст на Република 

Македонија, Министерството за труд и социјална поли-

тика ја изработи оваа програма за нивно финансирање 

преку распоредување на приходите од игри на среќа и 

забавни игри за 2018 година.  
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II. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛ-
НИТЕ ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ 
ЗДРУЖЕНИЈА И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА КОИ  

ШТО ЌЕ СЕ ФИНАНСИРААТ 
 
Средствата во износ од 57.000.000 денари се  наме-

нети за финансирање на Националниот Совет на инва-
лидски организации на Македонија (НСИОМ,) како 
асоцијација на седум национални инвалидски органи-
зации, нивните здруженија и нивната асоцијација, сог-
ласно Законот за инвалидски организации („Службен 
весник на Република Македонија”  89/08, 59/12, 23/13, 
150/15 и 27/16). 

Националниот Совет на инвалидски организации на 
Македонија (НСИОМ) како асоцијација на седум наци-
онални инвалидски организации ќе се финансира со 
вкупен годишен приход од 5.400.000,00 денари за реа-
лизација на активности кои предвидуваат:   

- Доследна примена на ОН Конвенцијата за правата 
на лицата со инвалидност во сите области содржани во 
Конвенцијата и предлагање на измени на постојните 
законски решенија кои се однесуваат на лицата со ин-
валидност со цел нивно усогласување со европското 
законодавство; 

-Унапредување и изедначување на основните чове-
кови права на лицата со инвалидност со правата на 
другите граѓани особено во однос на вработувањето, 
социјалната заштита, образованието, здравството, ма-
теријалното обезбедување, набавка на помагала, дос-
тапност, спорт и рекреација на инвалидите; 

-Покренување иницијативи до надлежните институ-
ции за подобрување на правата на лицата со инвалид-
ност преку организирање и учество во јавните диску-
сии; 

-Активности за вклучување на националните инва-
лидски организации во изготвување на прописите кои 
се однесуваат на лицата со инвалидност; 

-Јакнење на улогата на инвалидските организации 
во граѓанското општество и трајно решавање на проб-
лемот со  нивното финансирање; 

-Соработка со организациите кои што работат на 
заштитата и унапредувањето на правата на лицата со 
инвалидност; 

-Меѓународна соработка  (учество во Европскиот 
форум за инвалиди и други меѓународни организации, 
како и соработка со слични асоцијации во соседните 
земји). 

- Во текот на 2018 година ќе се реализираат актив-
ности ( како клучен партнер на УНИЦЕФ), поврзано со 
проектот ,, Заштита на децата од насилство и унапреду-
вање на социјалната инклуција на децата со пречки во 
развојот во Западен Балкан и Турција“.   

 
1. Националниот сојуз на лица со телесен инва-

лидитет на Македонија – Мобилност како асоцијаци-
ја на 17 општински и меѓуопштински здруженија ќе се 
финансира со вкупен годишен приход од 11.176.000,00 
денари за реализација на активности кои предвидуваат: 

- Културни активности (квиз, музичко – литератур-
ни средби), и тоа:  

1. Организирање на 24-ти Музички средби на лица 
со телесен инвалидитет со учество на членови на Мо-
билност Македонија и претставници на организации на 
лицата со телесен инвалидитет од други држави; 

2. Организирање на 24-ти Републички квиз натпре-
вар во општо знаење на лицата со телесен инвалидитет 
со учество на 18 екипи со по три члена; 

3. Организирање на 9-та меѓународна ликовна коло-
нија со учество на ликовни уметници од Република 
Македонија и странство, вклучително и членови на 
Мобилност Македонија;  

4. Организирање изложба на уметнички творби; 
5. Литературни читања за лицата со телесен инва-

лидитет за време на одбележување на денот на лицата 
со телесен инвалидитет ,,4-ти Декември“; 

6. Учество со свои претставници на меѓународни 
манифестации; 

7. Вршење на издавачка и информативна дејност – 
издавање на сопствено гласило „МОБИЛНОСТ“ тираж 
од 1200 примероци кои бесплатно им се доставуваат на 
членовите; 

8. Меѓународна соработка. 
- Спортско – рекреативни активности, и тоа: 
1. Организација на 30-ти Републички спортски игри 

на лицата со телесен инвалидитет на Македонија на 
кои ќе учествуваат 100 натпреварувачи во атлетика, 
пинг-понг и стрелаштво;  

2. Организирање на 30-то Државно шаховско 
првенство на лицата со телесен инвалидитет на Маке-
донија со учество на 28 натпреварувачи;  

3. Организирање на еднодневен турнир во табла со 
учество на натпреварувачи од сите здруженија. Орга-
низатор ќе биде едно од здруженијата на Мобилност 
Македонија;    

4. Поддршка на тренажниот процес на репрезента-
тивците;   

5. Учество на спортисти од Мобилност Македонија 
на спортски игри на сродните сојузи од земјите од ре-
гионот. 

- Средства наменети за ортопедски помагала и ле-
карства (набавка на моторни инвалидски колички и ле-
кови); 

- Изградба на инклузивно детско игралиште за лица 
со попреченост и набавка на опрема за потребите на 
членовите на Националниот сојуз на лица со телесен 
инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија; 

- Одмор и рехабилитација на членовите; 
- Меѓуопштински средби, и тоа: 
1. Три тематски работилници на лицата со телесен 

инвалидитет; 
      2. Одбележување на денот на телесните инвалиди; 

3. Масовна средба во природа со учество на околу 
400 лица;  

4. Тортијада во организација на Мобилност Стру-
мица.   

 
2. Националниот  сојуз на глуви и наглуви на Ре-

публика Македонија, како асоцијација на 18 општин-
ски и меѓуопштински здруженија, кој ги застапува пра-
вата на оваа категорија лица, своите програмски актив-
ности планирани за 2018 година со вкупен годишен 
приход од 10.650.000,00 денари ќе ги насочи кон реа-
лизација на следните активности: 

Во делот на културно- традиционални активности 
ќе се организираат: 

- Јубилеј-70 години од постоењето на НСГНРМ; 
- Одбележување на Денот на глувите лица; 
- Традиционален маскенбал на глувите лица; 
- Жена Домаќинка; 
- Избор на МИС и Мистер на глуви во Охрид; 
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- Национален туристички собир на глуви лица и од-
бојка на плажа; 

- Учество на Мис  и Мистер на Светот за глуви во 
Чешка-Прага; 

- Одржување на игри без граници; 
- Одмор и рекреација на социјално загрозени глуви 

лица и други глуви лица членови на сојузот;  
- Организирање на настава во природа и други ак-

тивности за глувите учници во СОУ Кочо Рацин и 
средното училиште Партение Зоогравски; 

- Набавка на помагала за глувите лица (слушни апа-
рати, беби аларми, часовници за глуви и сл); 

- Одржување на семинари и обуки за знаковен ја-
зик, трошоци за толкувачи на знаковен јазик; 

- Учество на младински организации на меѓународ-
ни активности; 

- Средства со намена за реновирање на работниот 
простор на здружението на глуви и наглуви во општи-
на Куманово; 

- Меѓународна соработка како и котизација на чле-
нови на Меѓународни асоцијација на глуви и во Европ-
ска Унија на глуви и учество во работење на Балкан-
ската Федерација на Глуви. 

 
3. Национален сојуз на слепите на Република 

Македонија (НССРМ), како асоцијација на 17 оп-
штински и меѓуопштински здруженија, своите програ-
мски активности планирани за 2018 година со вкупен 
годишен приход од 12.120.000,00 денари ќе ги насочи 
кон реализација на следните активности: 

- Обезбедување и набавка на тифло-технички пома-
гала на слепите лица;  

- Издавање на материјали на Брајово (Релјефно) 
писмо, како и во електронски формат и аудио формат; 

- Одржување на семинари, екскурзии, локални ак-
тивности, културни активности и меѓународни актив-
ности. 

 
4. Национален Сојуз на цивилни инвалиди од 

војната на Македонија, како асоцијација на 15 оп-
штински и меѓуопштински здруженија, своите програ-
мски активности планирани за 2018 година со вкупен 
годишен приход од 3.750.000,00 денари ќе ги насочи 
кон реализација на следните активности: 

- Спортско – рекреативни активности: 
1. Државно првенство во атлетика; 
2. Државно првенство во шах; 
3. Државно екипно првенство во шах; 
4. Рекреативни натпревари во бочање.  
- Традиционални средби на сојузот-Денот на цивил-

ните инвалиди од војната – 6-ти Април во Кавадарци, 
Одбележување на 3-ти Декември – меѓународниот ден 
на лицата со инвалидност; 

- Котизација во Европскиот Сојуз на цивилни инва-
лиди од војната; 

- Банско климатско лекување на членовите. 
 
5. Националната федерација за спорт и рекреа-

ција на инвалидите на Македонија – Македонски па-
раолимписки комитет, како асоцијација на 17 меѓуоп-
штински и општински здруженија, своите програмски 
активности планирани за 2018 година со вкупен годи-
шен приход од 2.950.000,00 денари ќе ги насочи кон 
реализација на следните активности: 

- Одржување на традиционалните спортски актив-
ности на лицата со инвалидност, збогатување на истите 
со нови содржини и евидентирање на спортистите на 
општинско ниво за своите категоризирани спортисти, и 
тоа: 

1. Општинско првенство во атлетика;                                               
2. Општинско првенство во пинг понг;                                       
3. Општинско првенство стрелаштво.                                         
- Регионални првенства, и тоа: 
1. Регионални првенства атлетика;                                             
2. Регионални првенства во пинг понг;                                      
3. Регионални првенства стрелаштво.                                        
- Државни првенства, и тоа: 
1. Државно првенство атлетика;                                                  
2. Државно првенство пинг-понг;                                                
3. Државно првенство стрелаштво;                                            
4. Државно екипно првенство во шах;                                       
5. Државно првенство во голбал;                                                 
6. Државно првенство за млади надежи.                                 
- Набавка на спортски реквизити; 
- Годишна членарина во меѓународни организации. 
 
6. Републички центар за поддршка на лица со 

интелектуална попреченост – Порака (РЦПЛИП – 
Порака), како асоцијација на 19 меѓуопштински и оп-
штински центри, своите програмски активности плани-
рани за 2018 година со вкупен годишен приход од 
9.705.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на 
следните активности: 

- Одржување и развивање на мрежата на социјални 
сервисни служби -активности кои ќе бидат насочени 
кон одржување и унапредување во работата на оформе-
ните социјални сервисни служби (дневни центри) за 
лица со интелектуална попреченост и кон создавање на 
услови за промовирање на други видови сервисни 
служби (сервисна служба за рана интервенција, мал 
групен дом, сервисна служба за самостојно живеење, 
социјални клубови, сервисна служба за  поддршка во 
домот, центри за времено опфаќање; 

- Организирање на спортски и рекреативни актив-
ности преку организирање и учество на спортски и 
рекреативни активности на локално и национално 
ниво, во соработка со локалните организации и сервис-
ните служби; 

- Меѓународна соработка – акции кои произлегува-
ат од членството во европските асоцијации преку учес-
тво на меѓународни конференции и настани организи-
рани од европските асоцијации и Европската Комисија;  

- РЦПЛИП – ПОРАКА, во рамките на иницијатива-
та за рана интервенција, се приклучи како партнер на 
меѓународен конзорциум од 10 организации предводе-
ни од австриската организација "СИНН Евалуација" 
(Sinn-Evaluation) во европски проект на „Рана инклузи-
ја преку взаемно учење”. Во текот на 2017 година беа 
спроведени голем број активности за воспоставување 
на онлајн платформа за учење и размена на искуства на 
повеќе јазици, вклучувајќи и македoнски јазик. Во 
2018 година, продолжува реализацијата на предвидени-
те активности.  

- Организирање и учество на семинари; 
- Соработка и увид во општинските центри – ПО-

РАКА; 
- Одбележување на Меѓународниот ден на лицата 

со попреченост; 
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- Средства наменети за финансирање на годишната  
програма на РЦПЛИП - Порака за набавка на опрема за 
Дневни центри и за потребите на членовите на сојузот; 

- Кампањи за подигнување на јавната свест. 
 
7. Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на 

Република Македонија, како асоцијација на 30 оп-
штински и меѓуопштински здруженија, средствата во 
вкупен износ од 1.249.000,00 денари од кои 899.000,00 
денари се  наменети за финансирање на програмски ак-
тивности за унапредување на положбата на инвалидите 
на трудот во Република Македонија во 2018 година за 
непречено и тековно функционирање на сојузот. 

Исто така, Националниот Сојуз на инвалиди на тру-
дот на Република Македонија во 2018 година ќе ги реа-
лизира следните активности: 

-  Изработка на ситуациона анализа за положбата на 
инвалидите на трудот на РМ со информации против ис-
клученоста со вкупен годишен износ од 140.000,00 де-
нари. Целта на проектот е утврдување на моментални-
те потреби на инвалидите  на трудот, подобро разбира-
ње на потребите и ризиците со кои се соочуваат, подиг-
нување на јавната свест и зголемена информираност на 
општата популација за истите, и подобрување на поли-
тиката и праксата во однос на подршка на оваа катего-
рија на граѓани. Активности кои предвидуваат: спрове-
дување на јавна анкета на инвалиди на трудот од тери-
торија на Република Македонија,  во која ќе се анкети-
раат 800-1000 инвалиди на трудот од членовите на 
Здруженијата на инвалиди на трудот; спроведување на 
ситуациона анализа и анализирање релевантни подато-
ци за инвалидите на трудот кои ќе бидат корисни при 
застапување и изработка на нови стратешки и законски 
документи од областа;  

-  “Отворање на дневен центар за инвалидите на 
трудот- Скопје” со вкупен годишен износ од 174.000,00 
денари. Отворање на Дневен центар за инвалиди на 
трудот кој нуди услуги за лицата кои се инвалиди на 
трудот преку потикнување на меѓусебна комуникација 
и друштвени игри (шах, домино, карти и сл.); 

 - Реализирање на спортски рекреативни активности 
на ниво на подрачни единици и Национално ниво пре-
ку проект “Одржување на републички спорски игри за 
инвалидите на трудот во РМ” со вкупен годишен износ 
од 36.000,00 денари;  

- Одржување на спортски рекреативни активности, 
спортски игри на   локално, регионално и републичко 
ниво и тоа: трчање за мажи на 100 метри, трчање за же-
ни на 60 метри, фрлање на ѓуле од 5 кг за мажи, фрла-
ње на ѓуле од за жени, шах, домино, пикадо за жени. 

 
III. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА 
ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО КОИ 
ШТО ЌЕ СЕ ФИНАНСИРААТ СО СРЕДСТВА ВО  

ВИСИНА ОД 3.000.000 ДЕНАРИ 
 
а) Појдовна основа 
Проблемот на семејното насилство во Република 

Македонија се препознава и го губи карактерот на при-
ватна работа во рамките на семејството, поради што во 
континуитет се преземаат соодветни мерки за превени-
рање и спречување на насилството и заштита на жрт-
вите, како и се воспоставува поефикасен систем за пре-
венција, спречување и заштита од семејно насилство. 
Посебно внимание се посветува и на унапредувањето 
на националната легислатива. Имено, со Законот за се-

мејството („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10, 156/10, 
39/12, 44/12, 8/14, 115/14, 104/15 и 150/15)   и со Кри-
вичниот законик („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 
60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 
142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 
132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15 и 97/17), почну-
вајќи од 2004 година експлицитно се инкриминираше 
семејното насилство. Тие промени имаа за цел да вли-
јаат во релациите на полето на историската прифате-
ност на семејното насилство, подобрување на општес-
твената улога на мажите и жените, зајакнување на 
правниот систем и институционалниот одговор. 

Во рамките на креирањето и имплементацијата на 
интегрираните политики, во 2008 година беше донесе-
на првата Националната стратегија за заштита од се-
мејно насилство 2008-2011 година. Врз основа на по-
стигнатите резултати од имплементацијата на актив-
ностите од овој документ, како континуирана заложба 
на Владата на Република Македонија на ова поле, се 
усвои и втората Национална стратегија за спречување 
и заштита од семејно насилство 2012-2015 година.  

Следејќи го овој правец, во функција на унапреду-
вање на целокупниот систем за превенција, спречување 
и заштита на жртвите од семејно насилство, Република 
Македонија во  2014 година го донесе првиот систем-
ски Закон за превенција, спречување и заштита од се-
мејно насилство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 138/14, 33/15 и 150/15). 

Со цел, унапредување и понатамошно развивање на 
сеопфатен и ефикасен систем за превенција, спречува-
ње и заштита од семејно насилство и  спроведување на 
интегрираните политики, согласно Законот за пре-
венција, спречување и заштита од семејно насилство,  
Република Македонија во 2017 година ја  ратификува-
ше  Конвенцијата на  Советот на Европа, за спречување 
и борбата против насилството на жените и домашното 
насилство – CAHVIO. 

Во изминатиот период со имплементацијата на овие 
стратешки документи  воспоставен  е и  стандардизи-
ран систем за поддршка на жртвите, со усвојување на 
Заедничкиот протокол за постапување во случај на се-
мејно насилство, воведување на механизми на локално 
ниво, развој и спроведување на стандарди за обезбеду-
вање на правна помош услуги од страна на граѓанските 
организации, имплементација на  економските програ-
ми за жртви на семејно насилство, измени и дополну-
вања на националната легислатива, едукација на струч-
ните лица, реализирање на кампања за подигнување на 
јавната свест за заштита од семејно насилство, форми-
рано се советувалиште за жртви на семејно насилство, 
проширување на мрежата на засолништа, формирано 
советувалиште за сторители на семејно насилство. 

Со примената на ваков интегриран пристап со сите 
клучни  актери  од владините институции и граѓанскиот 
сектор се воспоставува соодветен и сеопфатен систем за 
превенција и третман за заштита од семејно насилство. 

 
б) Цел на програмата 
Програмата за  заштита од семејно насилство има 

за цел континуирано да се преземаат активности за 
функционирање и надоградување   на веќе воспоставе-
ниот сеопфатен и ефикасен систем за превенција и 
третман за заштита  од семејно насилство во Република 
Македонија.  
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Оваа програма е насочена кон  следните активности 
кои се насочени кон  спречување на појавата на семеј-
но насилство, и тоа: 

- Промовирање на децентрализирани и стандарди-
зирани услуги со  што ќе се  овозможи ефикасен и ед-
наков пристап за жртвите на семејно насилство. Овие 
услуги да се базира на принципите на почитување на 
достоинството, приватноста и интегритетот на жртвите 
на семејно насилство; 

- Унапредување на системот на поддршка која ќе се 
обезбеди теренски и еднаков пристап  на услуги за сите 
жртви независно од нивното место на живеење, етнич-
ка или верска припадност. Оваа активност ке има за 
цел развивање и спроведување на услугите за под-
дршка на жртвите на семејно. 

 
Специфична цел 1 - Обезбедување пристап до без-

бедно сместување и привремен престој од 24 до 48 часа 
за жени жртви на насилство и нивните деца, согласно 
минимум утврдените стандарди  за специјализирани 
услуги за жртви на семејно насилство. 

 
Специфична цел 2 – Обезбедување пристап до без-

бедно сместување до 1 година во специјализирани жен-
ски засолништа за жени жртви на насилство и нивните 
деца, согласно минимум утврдените стандарди за спе-
цијализирани услуги за жртви на семејно насилство. 

Специфична цел 3 – обезбедување пристап до на-
ционална бесплатна СОС линија што овозможува под-
дршка и т.н. кризно советување, како и упатување до 
други директни услуги – советувалишта, полициска 
интервенција согласно минимум утврдените стандарди 
за специјализирани услуги за жртви на семејно насил-
ство. 

 
в) Финансиска рамка 
Согласно Законот за игрите на среќа и забавните 

игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 
154/15, 23/16 и 178/16), средствата во износ од 
3.000.000,00 денари остварени по сите основи од при-
редувањето на игри на среќа и забавни игри се корис-
тат за финансирање на здруженија за борба против се-
мејното насилство.  

Средствата остварени по сите основи од приредува-
ње на игри на среќа и забавни игри кои ќе бидат наме-
нети за финансирање на здруженија за борба против 
семејното насилство, ќе бидат распределени на  три 
специјализирани услуги за жртви на семејно насилство 
кои се веќе воспоставени во системот и постои потреба 
од нивно континуирано функционирање, при што се 
направи избор на три здруженија кои имаат воспоста-
вено сервиси во насока на обезбедување на специјали-
зирани услуги за семејно насилство, и тоа: 

 
Здружение Кризен центар Надеж со вкупен годи-

шен износ од 1.100.000,00 денари за реализација на ак-
тивностите од специфична цел 1, која опфаќа: 

-  Стручна помош при обезбедени директни контак-
ти со жртвите; 

- Информации и обезбедување на привремено смес-
тување 24/48 часа; 

-  Психо-социјална поддршка и јакнење на жртвите; 
- Придружување на жртвите до останатите институ-

ции, кои работат на проблемот со семејно насилство, 
по потреба; 

- Комуникација и постојана соработка со релеван-

тни институции и организации. 

 

Организација на жени на Град Скопје со вкупен 

годишен износ од 1.100.000,00 денари за реализација 

на активностите од специфична цел 2, која опфаќа: 

-  Стручна помош при обезбедени директни контак-

ти со жртвите; 

-  Обезбедување на  привремено сместување  до 1 

година; 

- Психо-социјална поддршка и јакнење на жртвите; 

 - Придружување на жртвите до останатите инсти-

туции, кои работат на  проблемот со семејно насил-

ство, по потреба; 

- Комуникација и постојана соработка со релеван-

тни институции и организации; 

- Поддршка на работењето на  државниот Центар за 

лица жртви на семејно насилство - Скопје. 

Сојуз - Национален совет за родова рамноправност 

со вкупен годишен износ од 800.000,00 денари за реа-

лизација на активностите од специфична цел 3 која 

предвидува: 

-  Mенаџирање на бесплатна СОС линија за под-

дршка и кризно советување за жртви на семејно насил-

ство; 

- Kомуникација и постојана соработка со релеван-

тни институции и организации. 

 

IV. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ НА ЦРВЕНИОТ 

КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ ШТО ЌЕ 

СЕ ФИНАНСИРААТ СО СРЕДСТВА ВО ИЗНОС ОД 

6.000.000 ДЕНАРИ, ВО РАМКИТЕ НА  ПРОГРАМАТА  

ЗА 2018 ГОДИНА СЕ СЛЕДНИТЕ АКТИВНОСТИ 

 

- Помош и поддршка на  бездомници во рамки на 

Пункт за бездомници Скопје и воспоставените Пункто-

ви за бездомници во Струмица, Битола и Струга, како 

и преку мобилни тимови и учество во Работна група за 

исклученост од правото на домување и бездомништво 

преку креирање на проекти кои ќе придонесат за развој 

на сервиси и услуги за реинтеграција на повеќе групи 

на бездомни лица;   

- Медицинска и хуманитарна асистенција на околу 

8000 мигранти и бегалци во привремените транзитни 

центри за бегалци/мигранти во Табановце-(Куманово) 

и Винојуг-(Гевгелија), ирегуларните мигранти во Лоја-

не и Ваксинце и прифатниот центар за странци – Гази 

Баба,  како и намалување на ранливоста на бебињата, 

децата, мајките, старите лица и лицата со посебни пот-

реби, како и имплементација на проектот за хумани-

тарна асистенција на ирегуларната миграција по дол-

жина на зелениот појас на северната граница на Репуб-

лика Македонија, од страна на мобилниот тим на 

Црвен крст во село Липково;   

- Грижа и поддршка на старите лица. Црвениот крст 

на Република Македонија во континуитет ќе ги про-

должи и развие проектните активности на  социјалниот 

сервис ,,Дневен центар за стари лица и центар за дава-

ње помош во домашни услови“ кој нуди услуги за лица 

во трето доба кои живеат на подрачјето на општините: 

Кисела Вода, Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Чаир, Бу-

тел, Шуто Оризари и Сарај; 
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- Имплементација на активностите во Клубовите за 

пензионери кои функционираат преку Црвениот крст 

на Република Македонија општинска организација 

Крива Паланка, Велес, Неготино и Прилеп, во кои се 

имплементираат активности кои придонесуваат за ак-

тивно учество на пензионерите во општествениот жи-

вот на локалната заедница преку креативно изразу-

вање, пренесување на традиционалните вредности, ак-

тивно учество во општински манифестации, како и 

поврзување со интересни групи и активно стареење 

преку волонтирање;  

-  Регионална соработка за социјална инклузија на 

старите лица, како и активно функционирање на мре-

жата на граѓански организации ИнклузиваМ преку 

спроведување на активности за социјална вклученост 

на старите лица во општествениот живот; 

- Подобрување на социјализација на деца и млади 

со посебни потреби и психо-социјална поддршка на де-

ца во згрижувачки семејства во рамки на кои активнос-

ти  во текот на 2018 ќе бидат опфатени околу 340 деца 

и млади со посебни потреби на возраст од 3-26 години 

опфатени во дневните центри и деца од згрижувачки 

семејства;  

- Заеднички развој на заедницата - ЗРЗ, со цел зго-

лемување на  капацитетот на општинските организа-

ции на Црвениот крст за примена на методот за заед-

ничка брза проценка на потребите на ранливите лица 

во заедниците; 

- Вклученост во имплементација на Проект: Беспла-

тен одмор и рекреација на деца од семејства со соција-

лен ризик, деца корисници на посебен додаток и други 

права, со цел придонес во подобрување на социјализа-

ција на деца од семејства со социјален ризик. 

 

V. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА  

ПРОГРАМАТА 

 

Во Буџетот на Република Македонија за 2018 го-

дина, во рамките на разделот 150.01- Министерство за 

труд и социјална политика, Програма 1, Потпрограма 

10-Администрација, на расходна ставка 463-Трансфери 

до невладини организации, планирани се средства во 

износ од 66.000.000 денари, наменети за финансирање 

на активности на националните инвалидски организа-

ции, нивните здруженија и нивната асоцијација, на 

здруженија за борба против семејното насилство и на 

Црвениот Крст на Република Македонија.  

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

Бр. 10-2383/6 Министер за труд 

19 март 2018 година и социјална политика, 

Скопје   Мила Царовска, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 

ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

1012. 

Врз   основа  на член  65-в од  Законот  за архивски  

материјал (,,Службен весник на Република  Македо-

нија“ бр. 95/12, 41/14, 72/15, 148/15, 169/15, 53/16 и 

11/18), министерот за информатичко  општество и  ад-

министрација, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К  

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  ПРЕКРШОЧНИОТ 

ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со  овој  правилник  се  пропишува  формата  и  

содржината  на  прекршочниот  платен  налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот  платен  налог за одговорното  лице   

кај  имателот  на јавен архивски  и  документарен  ма-

теријал  е  отпечатен  на  хартија  со  бела  боја  во  А4 

формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен  

налог од  ставот 1 на овој член, се  дадени  во  Прилог  

број 1, кој  е составен  дел  на  овој  правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот  платен  налог за службеното  лице   

кај  имателот  на јавен архивски  и  документарен  ма-

теријал  е отпечатен  на  хартија  со  бела  боја  во  А4 

формат. 

Формата  и  содржината на прекршочниот платен  

налог од  ставот  1 на  овој  член, се  дадени  во  Прилог  

број 2, кој  е составен  дел  на  овој  правилник. 

 

Член 4 

Прекршочниот  платен  налог за правното лице е   

отпечатен  на  хартија  со  бела  боја  во  А4 формат. 

Формата  и  содржината на прекршочниот платен  

налог од  ставот  1 на  овој  член, се  дадени  во  Прилог  

број 3, кој  е составен  дел  на  овој  правилник. 

 

Член 5 

Прекршочниот  платен  налог за одговорното лице   

во правното лице е  отпечатен  на  хартија  со  бела  бо-

ја  во  А4 формат. 

Формата  и  содржината на прекршочниот платен  

налог од  ставот  1 на  овој  член, се  дадени  во  Прилог  

број 4, кој  е составен  дел  на  овој  правилник. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува  во  сила наредниот  ден  од  

денот на  објавувањето  во  ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 08/3-98/4 Министер за информатичко 

20 март 2018 година општество и администрација, 

Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

1013. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБ-
РАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗ-
ВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ 
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАР-
НА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА 

   
Член 1 

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, 
производи и нуспроизводи од животинско потекло за-
ради заштита од внесување на вирусот на високо пато-
гена авијарна инфлуенца во Република Македонија по 
потекло од Кралството Холандија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 185/17 и 43/18), во членот  
1  став  (1)  се  додава нова алинеја 1 која гласи: 

“ -  Оверијсел/Overijssel,”. 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 02 – 855/2 Агенција за храна 

19 март 2018 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
__________ 

1014. 
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 12, а во врска 

со член 38 од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 
213/15 и 39/16), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА РА-
ДИОНУКЛИДИ ВО ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРА-
НА НА ЛУЃЕ И ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРАНА 
НА ЖИВОТНИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ИС-
ПОРАЧАНИ ОД ЈАПОНИЈА А КОИ СЕ НАМЕНЕТИ  

ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (
*
) 

 
Член 1 

Во Решението за задолжително лабораториско ис-
питување на радионуклиди во пратки со храна за ис-
храна на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни 
кои потекнуваат или се испорачани од  Јапонија а кои 
се наменети за увоз во Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 219/16), во 
членот 2, воведната реченица се менува и гласи: 

                                                                 

() Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на Ко-

мисијата за спроведување на Регулативата бр. 2017/2058 од 11 но-
ември 2017 година за одредување на специјални услови за увоз на 

храна и храна за животни со потекло или кои доаѓаат од Јапонија 

по инцидентот на нуклеарната централа во Фукушима (CELEX 
бр.32017R2058). 

„Ова решение се применува на пратки со храна за 
исхрана на луѓе вклучувајќи и пратки со храна која е 
помалку застапена и пратки со храна за исхрана на жи-
вотни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија.“ 

Се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Видовите на пратки со храна која е помалку 

застапена се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на 
ова решение.“ 

 
Член 2 

(1) Во членот 6 ставот (1) се менува и гласи: 
„Секоја пратка со храна за исхрана на луѓе и храна 

за исхрана на животни со тарифните ознаки кои потек-
нуваат од префектурите наведени во Прилог 2 кој е 
составен дел на ова решение, како и добиени произво-
ди од нив кои содржат повеќе од 50% од овие произво-
ди кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија, тре-
ба да бидат придружени со изјава за увоз во Република 
Македонија издадена и потпишана од надлежен орган 
на Јапонија согласно член 7 на ова решение.“ 

Во ставот (3) во точката б) зборовите „кои се соста-
вен дел“ се бришат. 

Точката в) се менува и гласи: 
„пратката со храна која е испорачана од префекту-

рите, но не потекнува од префектурите наведени во 
Прилог 2 на ова решение и не е изложена на радиоак-
тивност за време на транзит, потребно е да се земат 
мостри и резултати од лабораториска анализа за радио-
активност“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Пратките од риба и производи од риба наведени во 

Прилог 2 на ова решение фатени или собрани од крај-
брежните води на префектурите Фукушима, Гунма, 
Ибараки, Точиги, Мијаги, Чиба или Ивате, треба да би-
дат придружени со изјава за увоз од ставот (1) на овој 
член и со аналитички извештај со резултатите од земе-
ните мостри и анализи без оглед на тоа од каде потек-
нуваат или се испорачани“.  

 
Член 3 

 Прилозите 1, 2 и 3  се заменуваат со нови Прилози 
1, 2 и 3 кои се составен дел на ова решение. 

 
Член 4 

Пратките со храна за исхрана на луѓе и пратките со 
храна за исхрана на животни кои ја напушиле Јапонија 
пред влегувањето во сила на ова решение, можат да се 
увезат во Република Македонија пропратени со изјава 
која е издадена во согласност со Решението за задол-
жително лабораториско испитување на радионуклиди 
во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со хра-
на за исхрана на животни кои потекнуваат или се испо-
рачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 219/16).  

 
Член 5 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 28-874/1 Агенција за храна 

1 март 2018 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1015. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството 
за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јануа-

ри 2018 година, во однос на месец декември 2017 го-
дина, е пониска за 0,4%. 

2. Исплатата на платите за месец јануари 2018 го-
дина, во однос на месец декември 2017 година, работо-
давачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија, ја вршат на нивото 
на правото утврдено за претходниот месец. 
 

 Министер 
 за труд и социјална политика, 
 Мила Царовска, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1016. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството 
за труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 
 
1. Стапката на трошоците на живот за месец февру-

ари 2018 година, во однос на месец јануари 2018 го-
дина, е повисока за 0,2%. 

2. Правото на пораст на платите за месец февруари 
2018 година, во однос на месец јануари 2018 година, за 
работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за ис-
плата на платите во Република Македонија, изнесува 
0,1%. 
 

 Министер 
 за труд и социјална политика, 
 Мила Царовска, с.р. 
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