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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
6248. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансира-
ње на единиците на локалната самоуправа („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 61/04, 96/04, 67/07, 
156/09 и 47/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  29.12.2014 година,  донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДО-
ТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ  УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТ-
СКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2015 ГОДИНА 

         
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за ут-
врдување на критериумите за распределба на блок до-
тациите за  јавните установи за деца - детски градинки 
по општини за 2015 година. 

  
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2015 
година во Раздел 15001- Министерство за труд и соци-
јална политика, Програма А, Потпрограма А2 - Прене-
сување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансира-
ње за дејноста згрижување и воспитание на деца - оп-
штински јавни установи за деца -детски градинки. 

 
Член 3 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следните критериуми: 

- основна сума по дете за престој на дете во оп-
штинска јавна установа за деца – детска градинка со 
вкалкулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца по-
веќе од останатите општински јавни установи за деца – 
детски градинки каде што периодот на греење значи-
телно е подолг од периодот на греење во останатите 
општини; 

- број на деца во општинска јавна установа за деца 
– детска градинка според фактичкиот број на деца и ис-
користеноста на проектираниот капацитет на општин-
ската јавна установа за деца - детска градинка; 

- број на вработени во општинска јавна установа за 
деца - детска градинка. 

  
Член 4 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следната формула: 

     
БД заштита на децата = OС  х Коефициент 
 
OС  = Т  х  Бр 
 
- БД заштита на деца – претставува блок дотација за 

дејноста згрижување и воспитание на деца во општин-
ските јавни установи за деца – детски градинки, по оп-
штина; 

- OС  – претставува основна сума по дете годишно 
за дејноста згрижување и воспитание на деца во оп-
штинските јавни установи за деца – детски градинки, 
по општина; 

- Т – претставува трошок по дете годишно за деј-
носта згрижување и воспитание на деца во општински-
те јавни установи за деца - детски градинки; 

- Бр – број на деца во општински јавни установи за 
деца - детски градинки според фактичкиот број на деца 
и искористеноста на проектираниот капацитет на оп-
штинските јавни установи за деца - детски градинки, 
по општина; 

- Коефициент – претставува коефициент според 
бројот на вработени и искористен капацитет на оп-
штинските јавни установи за деца-детски градинки, по 
општина. 

Член 546 
Средствата за блок  дотации за општинските јавни 

установи за деца - детски градинки ќе се насочуваат во 
општините и општините во градот Скопје каде што е 
седиштето на установата од Буџетот на Република Ма-
кедонија преку Министерството за труд и социјална 
политика, месечно или во динамика договорена со Ми-
нистерството за финансии. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година. 

 
Бр. 42-11578/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6249. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА 2013 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2013 ГОДИНА НА 
ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  ПОВЕЌЕ- 

НАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“-СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2013 година и Годишниот извештај за рабо-
тењето во 2013 година на ЈП за управување и заштита 
на повеќенаменско подрачје „Јасен“-Скопје, бр. 02-
629/3 од 25.4.2014 година, усвоени од Управниот одбор 
на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 
25.4.2014 година. 

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

 
Бр. 42-3712/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6250. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД РА-
БОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“- 

СКОПЈЕ ЗА ФИНАНСИСКАТА 2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

употреба на средствата остварени од работењето на ЈП 
за управување и заштита на повеќенаменско подрачје 
„Јасен“-Скопје за финансиската 2013 година, бр. 02-
629/1 од 25.04.2014 година, усвоена од Управниот од-
бор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана 
на 25.04.2014 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-3712/2 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6251. 
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/08, 35/11, 
35/07, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.12.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на општина Пехчево и се пренесува-
ат во сопственост без надомесет следните недвижни 
ствари сопственост на Република Македонија и тоа: 

Караула ,,Ченгино Кале”, недвижен имот евиденти-
ран во ИЛ 2423, Ко Пехчево: 

- објект бр.1 на КП 3470, кат:ПР, со внатрешна пов-
ршина од 37 м2; 

- објект бр.1 на КП 3470, кат:ПР, со внатрешна пов-
ршина од 158 м2; 

- објект бр.2 на КП 3470, кат:ПР, со внатрешна пов-
ршина од 141 м2; 

- земјиште на КП 3470 со вкупна површина од 
30.517 м2. 

Караула ,,Црник”, недвижен имот евидентиран во 
ИЛ 265, КО Црник: 

- објект бр.1 на КП 3643, кат:ПР, со внатрешна пов-
ршина од 114 м2; 

- објект бр.1 на КП 3643, кат:1, со внатрешна пов-
ршина од 113 м2; 

- земјиште на КП 3643 со вкупна површина од 986 м2. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-
донија. 

 
Бр. 42-8466/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6252. 
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Ма-

кедонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-
НАТА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА"  

КИЧЕВО ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1.Co оваа одлука се дава согласност на Инвестицио-

ната програма на Јавното претпријатие за водоснабду-
вање „Студенчица" Кичево за 2015 година бр.02-
2229/1-3/1, усвоена од Управниот одбор на ова јавно 
претпријатие, на седницата, одржана на 10.11.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 42-9793/1 Заменик на претседателот  

21 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6253. 
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија (Службен весник на Република Македо-
нија бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 29.12.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА  

НА ЈП ХС "ЗЛЕТОВИЦА" ПРОБИШТИП 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2015 година на ЈП ХС "Зле-
товица"- Пробиштип бр.0201-1497/2 од 22.12.2014 го-
дина, усвоена од Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие на седницата одржана на 22.12.2014 година. 

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

 
Бр. 42-9864/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6254. 
Врз основа на член 42 став (3) од  Законот за градежно 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 
163/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 29.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на општина Битола се дава право на 
трајно користење градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија,  со вкупна површина од  47192 
м2  кое претставува: 

- дел од КП бр.1440 со површина од 31701 м2, 
- дел од КП бр.1441 со површина од 2638 м2 и две-

те запишани во Имотен лист бр.7602 КО Битола 5,  
- дел од КП бр.1445 со површина од 12584 м2, запи-

шана во Имотен лист бр.7603 КО Битола 5, 
- дел од КП бр.19272/1 со површина од 81 м2, запи-

шана во Имотен лист бр.2 КО Битола 5,   
- дел од КП бр. 67/1 со површина од 188 м2, запи-

шана во Имотен лист бр.3 КО Битола 5,  
согласно извод од Детален урбанистички план за 

„Урбана Четврт – Локалитет Француски Гробишта„ - 
Блок 2 Битола бр.15-306 од 31.1.2014 година, за изград-
ба на објект со намена на градба Д4–меморијални 
простори - Музеј архитектонски споменик на Францус-
ките војници од Првата светска војна. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без  надоместок. 



31 декември 2014  Бр. 202 - Стр. 7 

 
 

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

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

 
Бр. 42-10149/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
6255. 

Врз основа на членот 20 став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на  Република 
Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука  на Министерството за здравство му 

се даваат на трајно користење без надомест недвижни-
те ствари - објекти со вкупна површина  од 142 м2, кои 
се наоѓаат на КП бр. 663, КО Долни Стубол, евиденти-
рани во Имотен лист бр. 91,  сопственост на Република 
Македонија и  тоа: 

- зграда В 2 - деловен простор со површина од 
111м2   

- подрум - помошни простории со површина од 
31м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10422/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6256. 
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 
програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, 
одржување и заштита на државните патишта за 2015 
година бр. 02-10210/5 од 29.12.2014 година, донесена 
од Управниот одбор на Јавното претпијатие на седница 
одржана на 25.12.2014 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-10640/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6257. 
Врз основа на член 20 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за финансии се 

дава на трајно користење без надоместок дел од нед-
вижна ствар - објект, кој се наоѓа на ул.„Илинденска“ 
бб, запишан во Имотен лист бр. 100045 за КО Кру-
шево, сопственост на Република Македонија и тоа: 

- КП бр 5805 број на зграда 1, намена на зграда и 
други објекти В4, влез 1 кат СУ, број 1 намена на посе-
бен дел од зграда СТ, во површина од 80 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10649/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

6258. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија", бр. 55/2013, 41/2014, и 115/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.12.2014 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на Геодетски елаборат 
за извршен премер на објекти на Одморалиште Завод 
за платен промет во КО Сретеново кои се наоѓаат на 
КП бр.1004. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10650/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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6259. 
Врз основа на член 54 став (2) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/14 и 
180/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 29.12.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИ-

ОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА  
ИНСПЕКЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-
терството за економија му престанува  користењето на 
движната ствар – моторно возило со следните каракте-
ристики: 

 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на  
трајно  користење без надомест на Државниот инспек-
торат за техничка инспекција. 

 
Член 3 

Министерот за економија склучува договор со ди-
ректорот на Државниот инспекторат за техничка 
инспекција со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар 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. 42-10812/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

6260. 
Врз основа на член 42 од Законот за државните 

службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 
81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 06/2009, 114/2009, 
35/2010, 167/2010, 36/2011, 06/2012, 24/2012, 15/2013, 
82/2013, 106/2013 и 132/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29.12..2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА 
ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 

2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за платите на државните служ-

беници за 2015 година изнесува 76,8 денари. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува со исплата на платата за јануари 2015 

година. 

 

Бр. 42-10863/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6261. 

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИТЕ 

ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ 

ШУМИ“ – СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цените на главните шумски производи 

на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје, бр.02-1170/2 од 

5.12.2014 година, донесена од Управниот одбор на ова 

јавно претпријатие, на седницата одржана на 5.12.2014 

година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-10867/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

  

__________ 

6262. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014) Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА 

БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Јавната 

здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - СКОПЈЕ. 
 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Градска 

општа болница „8-ми Септември“ - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат  правата и обврските за движните  ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-10934/1                                                                                              Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година                                                                                                на Владата на Република 
              Скопје                                                                                 Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6263. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на  Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 29.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето  на 
движните ствари - моторни возила и тоа: 

1.1 Товарно моторно возило: марка ЗАСТАВА, тип 
JUGO FLORIDA 1/3 Polu, број на шасија 
VX1103A0000051245, број на мотор 13MB-
064/0087137, регистарска ознака SK-625-MG, година 
на производство 2002, работна зафатнина на моторот 
1301 см3, сила на моторот 50 kW/ks, боја на каросери-
јата црвена 78 и бела 01. 

2.1 Патничко моторно возило: марка ГОЛФ  VW, 
тип VARIANT 1.9 TD, број на шасија 
WVWZZZ1HZWW011801, број на мотор AAZ727564, 
регистарска ознака SK-124-GZ, година на производ-
ство 1997, работна зафатнина на моторот 1896см3, си-
ла на моторот 55 kW/ks, боја на каросеријата бела 01. 

3.1 Патничко моторно возило: марка ДАИХАТСУ, 
тип CHARADE, број на шасија JDAG100S000700237, 
број на мотор 1814154/9, регистарска ознака SK-0051-
AA, година на производство 1991, работна зафатнина 
на моторот 993см3, сила на моторот 38 kW/ks, боја на 
каросеријата металик плава 99. 

4.1 Товарно моторно возило: марка ФИАТ, тип 
FIORINO 1.7, број на шасија ZFA14600008471992, број 
на мотор 1753709, регистарска ознака SK-787-HH, го-
дина на производство 1996, работна зафатнина на мо-
торот 1697см3, сила на моторот 42 kW/ks, боја на каро-
серијата бела 01. 

5. Патничко моторно возило: марка ФИАТ, тип 185 
MAREA WEEKEND SX 1.9 TD 100,  број на шасија 
ZFS18560000217700, број на мотор 182A7000/0960909, 
регистарска ознака SK-813-OP, година на производство 
1998, работна зафатнина  на моторот 1910см3, сила на 
моторот 74 kW/ks, боја на каросеријата црвена. 

6. Патничко моторно возило: марка АЛФА РОМЕО, 
тип 146 1 6, број на шасија ZAR93000002035731, број 
на мотор 33201/026443, регистарска ознака SK-068-NG, 
година на производство 1995, работна зафатнина на 
моторот 1595см3, сила на моторот 76 kW/ks, боја на ка-
росеријата црвена. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија.    

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Фондот за здравствено осигурување на 
Македониија 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. 42-10949/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6264. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 29.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за одбрана 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 здравство. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со минис-
терот за здравство со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член од 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11020/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6265. 
Врз основа на член 49 став 7 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 и 166/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.12.2014 година, донесе  
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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 СКИ ЦЕН-
ТАР ГОЛАК KO ВИРЧЕ ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на ски 
центар Голак KO Вирче, општина Делчево. 

  
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 17702м2, 
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. 42-11025/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

6266. 
Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште  (,,Службен весник на Република 
Македонија”бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА  НА  ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НA БУНАРСКА ЗОНА СО 
ПОТИСЕН ЦЕВКОВОД ЗА САНИТАРНА И ТЕХ-
НИЧКА ВОДА ЗА ТИРЗ РАНКОВЦЕ КО ПСАЧА И 

КО ПЕТРАЛИЦА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 
 

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

намена  на  земјоделско во градежно земјиште за изра-
ботка на Проект за инфраструктура за изградба нa бу-
нарска зона со потисен цевковод за санитарна и тех-
ничка вода за ТИРЗ Ранковце КО Псача и КО Петра-
лица, општина Ранковце. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 987м2,  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. 42-11029/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
6267. 

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 

87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 

166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 29.12.2014 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 РЕЗЕРВОАР 

СО ДОВОДНИ ЦЕВКОВОДИ ЗА ТИРЗ РАНКОВЦЕ  

КО ПЕТРАЛИЦА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на резер-

воар со доводни цевководи за ТИРЗ Ранковце КО Пет-

ралица, општина Ранковце. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена е со вкупна површина од 968 м2 ,  

со следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11030/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6268. 

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 

106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

29.12.2014 година, донесе   
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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 СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА 
ТЕХНИЧКИ ПОТРЕБИ НА ТЕХНОЛОШКО ИН-
ДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА (ТИРЗ) СТРУГА 
КО МИСЛЕШЕВО ВОН ГР,  ОПШТИНА СТРУГА 

 
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 снабдување со вода 
за технички потреби на технолошко индустриска раз-
војна зона (ТИРЗ) СТРУГА КО Мислешево вон гр,  оп-
штина Струга. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена со вкупна површина од 52м2, 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. 42-11031/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
6269. 

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-
то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
29.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА  НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА СКИ ЦЕНТАР ПЛАЧ-
КОВИЦА КО КОЗБУНАР, ОПШТИНА РАДОВИШ 

 
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 ски 
центар Плачковица КО Козбунар, општина Радовиш. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 5986м2, 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. 42-11032/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6270. 

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 

106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

29.12.2014 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 БАЧИЛО ВО СКИ ЦЕНТАРОТ  

ПЛАЧКОВИЦА КО КОЗБУНАР ОПШТИНА 

РАДОВИШ 

 

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 бачило во ски центарот Плачковица КО 

Козбунар, општина Радовиш. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 1015м2, 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. 42-11033/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 

6271. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

29.12.2014 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ, ЗАПИШАН ВО ИМО-
ТЕН ЛИСТ БР. 8031 КО БЕРОВО НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање право на трајно користење на недвижен имот, за-
пишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово на Акцио-
нерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката – Скопје бр. 42-4040/1 од 14.7.2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
111/14). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11039/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6272. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска 
подлога за планскиот опфат за Генерален урбанистич-
ки план на град Охрид, дел од ул. „Железничка“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11041/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

6273. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.12.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска 
подлога за планскиот опфат за Урбанитички план вон 
населени места Крушево и Македонски Брод за ски 
центар за алпско скијање Мусица. 

 
Член 2 

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

Бр. 42-11042/1 Заменик на претседателот  
29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
6274. 

Врз основа на член 47-а став (1) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА 
ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е 
СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД ВКУП-
НАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 
НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТАС-
ТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА  

ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност со подавка преку 

нотар да се понуди градежно земјиште на кое Републи-
ка Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од 
вкупната површина на градежната парцела на другите 
сосопственици на катастарските парцели од кои е фор-
мирана градежната парцела, градежната парцела бр.5.1 
предвидена со Извод од план - Детален урбанистички 
план Реон Ј Четврт Ј12, кое преставува: 

- КП бр.929/4 (с.п), КП бр.929/4 (н.п) КО Кисела 
Вода 1 со површина од 922 м2 евидентирана во Имотен 
лист бр. 54562  за КО Кисела Вода 1, и 

- КП бр.923 (с.п), КП бр.923 (н.п) КО Кисела Вода 1 
со површина од 157 м2 евидентирана во Имотен лист 
бр.30010 за КО Кисела Вода 1, 

согласно Геодетски елаборат за геодетски работи за 
посебни намени-нумерички податоци бр.1125/135 од 
2014 година, по цена од 11.000,00 денари за м2, кои се 
предмет на отуѓување. 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Кисела Вода 
согласно Одлуката за вршење на работите за распола-
гање со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија за општина Кисела Вода број 51-7005/1 од 
20.11.2011 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр.164/2011). 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-11169/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6275. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата,  од-
ржана на 29.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ HA ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАН-
ОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ HA ДЕЛ ОД 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и давање на користење 

на дел од недвижни ствари бр. 19-2947/1 од 19 јуни 
2006 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.76/2006), во член 2, алинејата  2 се брише. 

 
Член 2 

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

  
       Бр. 42-11173/1               Заменик на претседателот 
29 декември 2014 година     на Владата на Република 

     Скопје                                   Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
6276. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 29.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК 
И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 

ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Во Одлуката за престанок и давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Град Скопје бр. 42-
3158/2 од 23.04.2014 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 68/14), во членот 1 во табела-
та редот 14 се менува и гласи: 

 
14 Смукалка за 

лисја 
7 7.965,00 55.755,00 

 
Член 2 

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

  
 

      Бр. 42-11191/1               Заменик на претседателот 
29 декември 2014 година    на Владата на Република 

      Скопје                                     Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

6277. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2-
005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 
27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕ-
НЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на недвижни 
ствари - деловни простории на кеј. Димитар Влахов 
бр.4, Скопје и тоа: зграда 1, влез 1, кат 4 со површина 
од 348 м2 и зграда 1 влез 1, кат 5 со површина од 301 
м2, на КП бр. 9521, КО Центар 1, запишани во И.Л. бр. 
9099, сопственост на  Република Македонија. 

       
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење без надомест на Генерален 
секретаријат на Владата на Република Македонија. 

         
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија и Генерален секретаријат на Владата на Ре-
публика Mакедонија во рок од осум дена од денот на 
влегувањето на сила на оваа одлука. 

                                                            
Член 4 

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

 
Бр. 42-11192/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6278. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 29.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари  и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од  оваа одлука се дава-

ат на трајно користење, без надомест на  Град Скопје.       
 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на град Скопје, 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. 42-11193/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6279. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  29.12.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ  НА ДВИЖНИ  СТВАРИ  НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија 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  град Скопје.   
     

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на Град Скопје, 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. 42-11194/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6280. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење 

и располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 
180/2014), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  29.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГ-
ЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА  

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
му престанува користењето на недвижни ствари – де-
ловни простории, во објектот на Македонска радио те-
левизија, на кej. Димитар Влахов бб со вкупна површи-
на од  122,5 м2, зграда број 3 влез 1, кат 13, канцеларии 
број : 17, 18, 20 и 21 ,  на КП 12231, КО Центар 1, запи-
шани во Имотен лист број 9157, сопственост на  Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење, без надоместок, на Агенција-
та за квалитет и акредитација на здравствените уста-
нови. 

         
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенција-
та за квалитет и акредитација на здравствените уста-
нови,  во рок од осум дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11195/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6281. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.12.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија  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 внатрешни работи. 

                                                   
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со министерот за внатрешни работи со кој се 
уредуваат правата и обрските 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. 42-11196/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6282. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 29.12.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈП АГРО  

БЕРЗА СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
му престанува користењето на недвижни ствари – де-
ловни простории, во објектот на Македонска радио те-
левизија, на ул. „Kej Димитар Влахов“ бб, со вкупна 
површина од  87,17 м2, зграда број 3 влез 1, кат 13, 
канцеларии број 22, 23, 24 и 25, на КП 12231, КО Цен-
тар 1, запишани во Имотен лист број 9157, сопственост 
на  Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење, без надоместок на ЈП Агро 
Берза Скопје. 

         
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и ЈП Агро 
берза,  во рок од осум дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

                                                            
Член 4 

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

 
Бр. 42-11197/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6283. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Служен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 
27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година,  до-
несе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење  без надомест на  Министерството 
за образование и наука. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со министерот за образование и наука со кој се 
уредуваат правата и обрските 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. 42-11198/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

6284. 
Врз основа на член 58, став 1 од Законот за користење 

и располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 , 
35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14) и  член 36 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 
и 139/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 29.12.2014 година, донесe 

                                    
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
- МОТОРНИ ВОЗИЛА 

                                                   
Член 1 

Со оваа одлука се врши продажба на движни ствари 
- моторни возила, сопственост на Република Македо-
нија, што ги користела Владата на Република Македо-
нија - Служба за општи и заеднички работи и други ор-
гани на државната управа и тоа: 

1.1 Марка AUDI, тип A6, со регистарска ознака SK-
321-NP, број на шасија WAUZZZ4AZTN069831, број 
на мотор AАН263563, година на производство 1996, 
сила на мотор 128 kw/ks, работна зафатнина 2771 см3, 
во возна состојба.  

 
 почетна цена: 37.500,00 ден. 

 
2. Марка AUDI, тип A6, со регистарска ознака SK-

017-АА, број на шасија WAUZZZ4AZSN085185, број 
на мотор ACE023579, година на производство 1995, си-
ла на мотор 103, работна зафатнина 1984 см3, во возна 
состојба.   

 
почетна цена: 36.000,00 ден. 

 
3. Марка AUDI тип А6 2.0, со регистарска ознака 

SK-390-NP, број на шасија WAUZZZ4AZSN050763, 
број на мотор ACE022449, година на производство 
1995, сила на мотор 103 kw/ks, работна зафатнина 1984 
см3, во возна состојба.  

  
    почетна цена: 36.000,00 ден. 

 
4.  Марка AUDI, тип A 1.8 B 20V, со регистарска озна-

ка SK-295-KL, број на шасија WAUZZZ4AZTN024355, 
број на мотор ABC163263, година на производство 1995, 
сила на мотор 110 kw/ks, работна зафатнина 2598 см3, во 
возна состојба.  

 
почетна цена: 36.000,00 ден. 

5. Mарка MERCEDES тип - 300, со регистарска оз-
нака SK-039-AA, број на шасија WDB1240301А753960, 
број на мотор 10398312118656892, година на производ-
ство 1988, сила на мотор 138 kw/ks, работна зафатнина 
2962 см3, во возна состојба. 

 
почетна цена: 36.000,00 ден. 

 
6. Марка AUDI, тип A4 1.8 B 20V, со регистарска оз-

нака SK-841-UT, број на шасија WAUZZZ8DZSA074610, 
број на мотор ADR033585, година на производство 1995, 
сила на мотор 92 kw/ks, работна зафатнина 1781 см3, во 
возна состојба. 

   
 почетна цена: 45.000,00 ден. 

 
7. Mарка МERCEDES тип 200 E automatik, со регис-

тарска ознака SK-843-UT, број на шасија 
WDB1240281A577676, број на мотор 1029821274653890, 
година на производство 1991, сила на мотор 87 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 1991 см3, во возна состојба. 

 
 почетна цена: 40.500,00 ден. 

 
    8. Марка AUDI, тип 100 2.3, со регистарска озна-

ка SK-897-ЈА, број на шасија WAUZZZ4AZRN062180, 
број на мотор AАR122680, година на производство 
1994, сила на мотор 98 kw/ks, работна зафатнина 2309 
см3, во возна состојба.  

  
почетна цена: 36.000,00 ден. 

   
9. Mарка МERCEDES тип 350 TD, со регистарска 

ознака SK-458-RE, број на шасија WDB140134-1A-
227958, број на мотор SK227958/07, година на произ-
водство 1994, сила на мотор 110 kw/ks, работна зафат-
нина 3349 см3,  во возна состојба. 

 
           почетна цена: 70.000,00 ден.   

    
10. Марка  AUDI, тип 4.2-DAT, со регистарска ознака 

SK-354-ЈP, број на шасија WAUZZZ4DZSN003447, број на 
мотор ABZ005329, година на производство 1995, сила на 
мотор 220 kw/ks, работна зафатнина 4178 см3, во возна сос-
тојба.       

 
             почетна цена:63.000,00, ден.  

 
11. Марка ОPEL, тип Аstra, со регистарска ознака 

SK-412-PD, број на шасија WOL000057P5213859, број 
на мотор C16SE02V32438, година на производство 
1993, сила на мотор 74 kw/ks, работна зафатнина 1598 
см3,  не е во возна состојба.       

 
              почетна цена: 31.700,00 ден. 
 
12. Марка DACIA, тип 1307 Pick-up, со регистарска 

ознака SK-416-VK, број на шасија UU1D2F719Х2876760, 
број на мотор 010231, година на производство 1999, сила 
на мотор 50 kw/ks, работна зафатнина 1557 см3, маса на 
празно возило 980 кг., дозволена носивост 980 кг., места 
за седење 2, во возна состојба.          

               
                       почетна цена: 32.400,00 ден. 
 
13. Марка VOLKSWAGEN, тип Golf SL со регис-

тарска ознака SK-579-JV број на шасија 
WVWZZZ1GZNW097497, број на мотор EZ 996799, го-
дина на производство 1991, сила на мотор 51 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 1595 см3, во возна состојба.   

   
почетна цена: 31.300,00 ден. 



 Стр. 18 - Бр. 202                                                                             31 декември 2014 
 

14. Марка FORD Eskort, тип Clasik 1.8 TD, со регис-
тарска ознака SК-792-VI, број на шасија 
WFONXXBBANXC16494, број на мотор XC16494, го-
дина на производство 1999, сила на мотор 66 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 1753 см3, во возна состојба.   

     
почетна цена: 36.000,00 ден. 

 
15. Марка FORD, тип Eskord Clasik 1.8 TD, со ре-

гистарска ознака SК-901-KD, број на шасија 
WFONXXBBANXC16506, број на мотор XC16506, го-
дина на производство 1999, сила на мотор 66 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 1753 см3, во возна состојба.       

 
   почетна цена: 36.000,00 ден.  

 
16. Марка AUDI, тип A6 2.0 B, со регистарска озна-

ка SK-531-MM, број на шасија 
WAUZZZ4AZSN084313, број на мотор SK001984/07, 
година на производство 1995, сила на мотор 103 kw/ks, 
работна зафатнина 1984 см3, не е во возна состојба. 

   
почетна цена: 33.000,00 ден. 

 
17. Марка HONDA LEGEND, тип 3.5, со регистар-

ска ознака SK-323-RD, број на шасија 
JHMKA96200C101377, број на мотор C35A22000788, 
година на производство 1997, сила на мотор 151 kw/ks, 
работна зафатнина 3474 см3, не е во возна состојба.       

 
   почетна цена: 52.500,00 ден. 

 
18. Марка DAF, тип 200, товарно, со регистарска озна-

ка SK-098-АА, број на шасија HLRVEO3TNON928015, 
број на мотор BA5037U640040W, година на производство 
1993, сила на мотор 44 kw/ks, работна зафатнина 1994 
см3, маса на празно возило 1500 кг., дозволена носивост 
1275 кг., места за седење 3, не е во возна состојба.     

 
почетна цена: 31.200,00 ден. 

 
19. Марка SEAT IBICA, тип 1.4 Stela, со регистар-

ска ознака SK-783-SA, број на шасија 
VSSZZZ6KZ1R059152, број на мотор AKK214228, го-
дина на производство 2000, сила на мотор 44 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 1390 см3,  не е во возна состојба.       

 
почетна цена: 37.500,00 ден. 

 
20. Марка JAGUAR, тип HL6, со регистарска озна-

ка SK-921-SZ, број на шасија SAJJFALG4AJ684154, 
број на мотор 9BPMNA114675, година на производство 
1993, сила на мотор 146 kw/ks, работна зафатнина 3239 
см3, не е во возна состојба.       

 
              почетна цена: 72.000,00 ден. 

 
21. Марка VOLKSWAGEN, тип Variant CL, со ре-

гистарска ознака SK-721-MC, број на шасија 
WVWZZZ1HZWW017054, број на мотор AAZ727484, 
година на производство 1997, сила на мотор 55 kw/ks, 
работна зафатнина 1896 см3, во возна состојба.       

 
почетна цена: 31.500,00 ден. 

 
22. Марка KRAJSLER, тип Stratus LX 2.5, со регис-

тарска ознака SK-241-OA, број на шасија  
1C3EMB6H1YN297849,  број на мотор YN297849, го-
дина на производство 2000, сила на мотор 120 kw/ks, 
работна зафатнина 2497 см3, не е во возна состојба.                                                               

 
почетна цена: 32.400,00 ден.        

23. Марка RENAULT, тип Laguna, со регистарска озна-
ка SK-173-PS, број на шасија  VF1BGODOB27041819,  број 
на мотор F139861, година на производство 2002, сила на 
мотор 152 kw/ks, работна зафатнина 2964 см3, не е во возна 
состојба. 

  
почетна цена: 34.500,00 ден. 

 
24. Марка SEAT IBIZA, тип 1.9 SDI со регистарска 

ознака SK-708-KK, број на шасија 
VSSZZZ6KZ1R208330, број на мотор AGP261318, го-
дина на производство 2001, сила на мотор 50, работна 
зафатнина 1896 см3, во возна состојба.       

 
почетна цена: 47.250,00 ден. 

 
25. Марка OPEL, тип Omega - В - Caravan, со регис-

тарска ознака SK-285-OL, број на шасија 
WOLOOOO21T1007161, број на мотор XZOXET1463973, 
година на производство 1995, сила на мотор 100 kw/ks, 
работна зафатнина 1998 см3, не е во возна состојба.       

                             
   почетна цена: 32.400,00 ден. 

 
26. Марка VOLKSWAGEN, тип Transporter D, со 

регистарска ознака 520-KS-247 број на шасија 
WV2ZZZ70ZVH055732, број на мотор /, година на про-
изводство 1996, сила на мотор /, работна зафатнина 
1895 см3, дозволена носивост 1200 кг., сопствена тежи-
на 1570 кг., не е во возна состојба.       

 
почетна цена: 31.500,00 ден. 

 
27. Марка AUDI, тип A6 2.0 16 V, со регистарска 

ознака SK-834-OO, број на шасија 
WAUZZZ4AZSN086202, број на мотор ACEO23551, 
година на производство 1995, сила на мотор 103, ра-
ботна зафатнина 1984 см3, не е во возна состојба. 
              

почетна цена: 23.000,00 ден. 
 
28. Марка AUDI, тип A4 1.8 B 20 V, со регистарска 

ознака SK-029-HG, број на шасија 
WAUZZZ8DZSA074768, број на мотор ADR033240, го-
дина на производство 1995, сила на мотор 92, работна 
зафатнина 1781 см3, не е во возна состојба.   

 
почетна цена: 20.000,00 ден. 

 
29. Марка ОPEL, тип Vektra, со регистарска ознака 

SK-077-АА, број на шасија WOL000089L1264710, број 
на мотор C20NE25327505, година на производство 
1988, сила на мотор 85, работна зафатнина 2400 см3, во 
возна состојба.       

 
почетна цена: 21.000,00 ден. 

 
30. Марка ZASTAVA YUGO, тип KORAL 55, со ре-

гистарска ознака SK-061-HR, број на шасија 01033522, 
број на мотор 1508915, година на производство 1994, 
сила на мотор 40, работна зафатнина 1116 см3, не е во 
возна состојба.     

 
почетна цена: 9.000,00 ден. 

 
31. Марка VOLKSWAGEN, тип  Golf, со регистар-

ска ознака SK-115-LA број на шасија 
WVWZZZ19ZJW409290, број на мотор MH687643, го-
дина на производство 1988, сила на мотор 55, работна 
зафатнина 1600 см3, не е во возна состојба.       

                         
почетна цена: 16.000,00 ден. 
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32. Марка VOLKSWAGEN, тип Golf  1G1 2A2, со 
регистарска ознака SK-553-HM, број на шасија 
WVWZZZ1GZNW041604, број на мотор EZ 975366, го-
дина на производство 1991, сила на мотор 55, работна 
зафатнина 1595 см3, не е во возна состојба.   

 
почетна цена: 18.000,00 ден. 

 
33. Марка SUBARU, тип E-12 товарно, со регистар-

ска ознака SK-286-SS, број на шасија 
JF3FA8AL0ED002246, број на мотор 334651, година на 
производство 1994, сила на мотор 40, работна зафатни-
на 1189 см3, маса на празно возило 880 кг., дозволена 
носивост 650 кг., места за седење 2, не е во возна сос-
тојба.  

 
почетна цена: 18.500,00 ден. 

 
34. Марка  AUDI,  тип 80, со регистарски број 258 

KS 382, број на шасија WAUZZZ89ZJA156226, година 
на производство 1988, сила на мотор 82 кс, работна за-
фатнина 1760 см3, не е во возна состојба. 

  
почетна цена: 17.200,00 ден. 

 
35.  Марка AUDI, тип 100 LD, (falsifikat) година на 

производство 1985, сила на мотор 40 кс,  работна за-
фатнина 1588 см3 , не е во возна состојба.  

 
почетна цена: 16.250,00 ден. 

 
36. Марка OPEL, тип Astra, број на шасија 

W0L000053P8116366, година на производство 1993, 
сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1598 см3, не е 
во возна состојба. 

 
почетна цена: 18.500,00 ден. 

 
37.Марка MERCEDES, тип 420 SEC, (falsifikat) со 

регистарска ознака SK 172 -MV, година на производ-
ство 1988, сила на мотор 83 кс, работна зафатнина 2996 
см3, не е во возна состојба.   

          
    почетна цена: 44.900,00 ден. 

 
38. Марка Peugeot, тип 605 со регистарска ознака 

309-KS-042, број на шасија VF36BPHZ290841120 , го-
дина на производство 1991, сила на мотор 80 кс, работ-
на зафатнина 2088 см3, не е во возна состојба. 

 
почетна цена: 31.550,00 ден. 

 
39. Марка OPEL, тип Tigra број на шасија 

WOL000075T4068741, година на производство 1996, 
сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 1389 см3, не е 
во возна состојба.  

   почетна цена: 31.700,00 ден. 
 
40. Марка OPEL, тип Vektra 1.6 број на шасија 

WOL000087L5156406 , година на производство 1990, 
сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1597 см3, не е 
во возна состојба.  

   
 почетна цена: 30.600,00 ден 

 
41.Марка BMW тип 325,  број на шасија 

WBACB11040FC60622, година на производство 1992, 
сила на мотор 110 кс, работна зафатнина 1990 см3, не е 
во возна состојба. 

    
почетна цена: 32.200,00 ден. 

 42.Марка Jeep тип GRAND CHIROKI,  со регистар-
ска ознака ZH 85812, број на шасија 
1J4FJ78L1LL171593,  година на производство 1990, си-
ла на мотор 135 кс, работна зафатнина 3960 см3, не е 
во возна состојба. 

 
почетна цена: 34.200,00 ден. 

             
43. Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака 

VIN-348, број на шасија VF1C5320511356533, година 
на производство 1993, сила на мотор 43 кс, работна за-
фатнина 1397 см3, не е во возна состојба. 

 
почетна цена: 30.600,00 ден. 

 
44. Марка AUDI, тип 80 Kuattro 2.8,  со регистарска 

ознака (IT) BD 995 CD, број на шасија 
WAUZZZ8BZNA003124, година на производство 1992, 
сила на мотор 128 кс, работна зафатнина 2771 см3, не е 
во возна состојба.  

 
почетна цена: 34.150,00 ден. 

 
45.Марка FORD, тип Eskord CL, број на шасија 

WFOAXXGCAART22996, година на производство 
1994, сила на мотор  55 кс, работна зафатнина 1392 
см3, не е во возна состојба 

 
почетна цена:18.100,00 ден. 

 
46.Марка MERCEDES, тип 190 D, број на шасија 

WDB2011221A259315, година на производство 1985, 
сила на мотор 53 кс, работна зафатнина 1997 см3, не е 
во возна состојба.  

 
почетна цена:16.700,00 ден. 

 
47. Марка Peugeot, тип 106, со регистарска ознака 

AB 945 GF, број на шасија VF31CHDZ250778180 , го-
дина на производство 1994, сила на мотор 44 кс, работ-
на зафатнина 1124 см3, не е во возна состојба. 

 
почетна цена: 11.700,00 ден. 

 
48. Марка FORD, тип Eskort , со регистарска ознака 

E-3394-AP, број на шасија WF0BXXGCABML09006, 
година на производство 1991, сила на мотор 77 кс, ра-
ботна зафатнина 1596 см3, не е во возна состојба. 

        
почетна цена: 15.350,00 ден.  

 
49.Марка BMW, тип 320 i, број на шасија 

WBAAA3102D9131897, година на производство 1985, 
сила на мотор 95 кс, работна зафатнина 1990 см3, не е 
во возна состојба. 

 
почетна цена: 15.750,00 ден. 

 
50.Марка OPEL, тип ASTRA I.6 i, со регистарска 

ознака ESP-576, број на шасија WOL000052P2589162, 
година на производство 1993, сила на мотор 55 кс, ра-
ботна зафатнина 1598 см3, не е во возна состојба. 

 
почетна цена: 16.650,00 ден. 

 
51.Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака KH 

5620 AK, број на шасија VF1B5320508681362 , година 
на производство 1992, сила на мотор 43 кс, работна за-
фатнина 1397 см3, не е во возна состојба. 

 
почетна цена: 16.400,00 ден. 
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52.Марка BMW, тип 316,  број на шасија 
WBAAC710501593896, година на производство 1986, 
сила на мотор 77 кс, работна зафатнина 1766 см3, не е 
во возна состојба. 

 
почетна цена: 16.650,00 ден. 

 
53. Renault, тип 19 1.4 е, број на шасија 

VF1B53A0511559777 година на производство 1994, си-
ла на мотор 57 кс, работна зафатнина 1390 см3, не е во 
возна состојба. 

 
почетна цена: 17.000,00 ден. 

 
54.Марка OPEL, тип Korsa,  со регистарска ознака 

AB 402 XJ, број на шасија VSX000073R4394183 година 
на производство 1994, сила на мотор 44 кс, работна за-
фатнина 1686 см3, не е во возна состојба. 

 
почетна цена: 17.250,00 ден. 

 
55.Марка FORD, тип Orion GHIJA 1.8 d,  број на 

шасија VS6FXXWPAFNR40183, година на производ-
ство 1992, сила на мотор 44 кс, работна зафатнина 1753 
см3, не е во возна состојба.  

 
почетна цена:16.450 ,00 ден. 

 
56.Марка OPEL, тип Vektra I.8 i,  број на шасија 

WOL000087P1048023, година на производство 1993, 
сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 1796 см3, не е 
во возна состојба. 

 
почетна цена: 16.800,00 ден. 

 
57.Марка AUDI, тип 80 1.6 TD,  година на произ-

водство 1990, сила на мотор 59 кс, работна зафатнина 
1588 см3, не е во возна состојба. 

 
почетна цена: 25.000,00 ден.           

 
Член 2 

Продажбата за секое возило од член 1 од оваа одлу-
ка да се изврши поединечно по пат на електронско јав-
но наддавање, со проценета вредност утврдена соглас-
но проценката на Бирото за судски вештачења број СВ 
V 14/2014, од 26.6.2014 година, со која е формирана 
почетната цена за електронското наддавање. 

 
Член 3 

Објавата за продажба на движните ствари од член 1 
од оваа одлука да се даде со следната содржина: 

- движните ствари кои се предмет на продажба од 
член 1 од оваа одлука; 

- почетната цена за секоја движна ствар, предмет на 
продажба 

- пријава за учество во електронското јавно надда-
вање пополнета и потпишана лично од подносителот, 
со наведени генералии на понудувачот и изјава дека 
најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати 
во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се 
доставува до Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија, во рок од 10 дена 
од денот на објавувањето на објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 
наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисија за отуѓување на стари моторни во-
зила; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 5 % од почетната цена на секоја движна 
ствар, со уплата на сметка на Буџетот на Република 
Македонија; 

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на писменото известување за избор е 
должен да уплати средства согласно постигнатата крај-
на цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој  
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 
пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе 
нова постапка; 

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-
тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 
страницата на која што ќе се изврши електронско јавно 
наддавање; 

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 
наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-
ското јавно наддавање за што ќе бидат електронски из-
вестени; 

- потребен број на учесници на јавното наддавање – 
најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста на 
секоја движна ствар изнесува 1 % од почетната цена за 
продажба на движните ствари; 

-  дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-
давање; 

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена 
од денот на приемот на писменото известување за из-
бор; 

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена 
од денот на одржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет; 
- обврска за трошоците за солемизација на догово-

рот; 
- учесниците имаат право на приговор само по од-

нос на постапката за јавно наддавање, во рок од три де-
на од одржувањето на јавното наддавање до Комисија-
та која одлучува по приговорот со решение во рок од 
пет дена од приемот на приговорот; 

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следна-
та интернет страница https://e-aukcii.finance.gov.mk/. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11199/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6285. 
Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 
11/2012, 171/2012 и 187/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА – ЦА-
РИНСКАТА СТАПКА ЗА ДРУГИ СОЕДИНЕНИЈА,  

АМАЛГАМИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува мерка за  укинување 

на увозната давачка – царинската стапка,   за  Други со-
единенија, амалгами и тоа: 
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Тарифна ознака Опис 
2843 90 90 00 - Други соединенија; амалгами:  
 -- Друго 

 
Член 2 

Стоките  од член 1 на оваа одлука ќе  се увезуваат 

заклучно со 31.12.2015 година. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-

ри 2015 година.  

 

Бр. 42-11226/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6286. 

Врз основа на член 418 од Законот за трговските 

друштва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 

24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 

187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014), Владата на Ре-

публика Македонија во својство на Собрание на Опе-

раторот на електропреносниот систем на Македонија, 

Акционерско друштво за пренос на електрична енерги-

ја и управување со електроенергетскиот систем, во 

државна сопственост Скопје, на седницата, одржана на 

29.12.2014 година, донесе 
 

С Т А Т У Т А Р Н А   О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОПЕРА-

ТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ 

НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 

ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УП-

РАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИС-

ТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Во член 19 став 2 од Статутот на Операторот на 

електропреносниот систем на Македонија, Акционер-

ско друштво за пренос на електрична енергија и упра-

вување со електроенергетскиот систем, во државна 

сопственост Скопје („Службен весник на Република 

Македонија” бр.165/2014) се додава нова точка 7 која 

гласи: „Донесување на одлуки кои се однесуваат на из-

нос над 50.000 евра.”. 
 

Член 2 

Во член 22 се додава нов став 2 кој гласи: „На сос-

таноците на Управниот одбор се води записник, во кој 

задолжително се внесуваат податоци за поединечното 

гласање на секој член на Управниот одбор со образло-

жение за причините за гласањето.“. 

 

Член 3 

Во член 34 се додава нов став 2 кој гласи: „На сос-

таноците на Надзорниот одбор се води записник, во кој 

задолжително се внесуваат податоци за поединечното 

гласање на секој член на Надзорниот одбор со образло-

жение за причините за гласањето.”. 

Член 4 

Се овластува Надзорниот одбор на Операторот на 

електропреносниот систем на Македонија, Акционер-

ско друштво за пренос на електрична енергија и упра-

вување со електроенергетскиот систем, во државна 

сопственост Скопје, да подготви пречистен текст на 

Статутот на Операторот на електропреносниот систем 

на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 

електрична енергија и управување со електроенергет-

скиот систем,  во државна сопственост Скопје. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11227/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6287. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 29.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-

НИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - БИРО ЗА СУДСКИ 

ВЕШТАЧЕЊА 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија и престанува користењето на недвижни 

ствари –деловни простории на ул. „Kej Димитар Вла-

хов“ бб, Скопје, во објектот на МРТВ, зграда 3 влез 1, 

кат 19, со вкупна површина од 853 м 2, на КП 12231, 

КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 9157 соп-

ственост на  Република Македонија. 
   

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надоместок на Министер-

ство за правда - Биро за судски вештачења. 

   

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Служба за општи и 

заеднички работи на Владата на Република Македонија 

и Министерство за правда - Биро за судски вештачења,  

во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на 

оваа одлука. 



 Стр. 22 - Бр. 202                                                                             31 декември 2014 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11276/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6288. 

Врз основа на член 418 став 1 од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 

и 138/14), Владата на Република Македонија, во свој-

ство на Собрание на Акционерското друштво „Маке-

донска информативна агенција“ – Скопје, во државна 

сопственост, на седницата, одржана на 29.12.2014 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-

НЕРСКОТО ДРУШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОР-

МАТИВНА АГЕНЦИЈА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ 

 

Член 1 

Во Статутот на Акционерското друштво „Македон-

ска информативна агенција“ - Скопје, во државна соп-

ственост („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.53/06, 157/07 и 138/13) во членот 14 став 1 по алине-

јата 11 се додава нова алинеја 12, која гласи: 

„- Дава согласност на актот за утврдување на виси-

ната на бодот за пресметување на платите на вработе-

ните во друштвото“. 

 

Член 2 

Во член 22 во ставот 1 по точката 4 се додава нова 

точка 5, која гласи: 

„5. донесување одлуки со износ над 50.000 евра, во 

денарска противвредност“. 

Точките 5 и 6 стануваат точки 6 и 7. 

 

Член 3 

Во членот 25 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 

„Во записникот од состанокот на Управниот одбор 

се внесуваат податоци за гласањето на секој член на 

Управниот одбор поединечно, со образложение за при-

чините за гласањето“. 

 

Член 4 

Во членот 36 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 

„Во записникот од состанокот на Надзорниот одбор 

се внесуваат податоци за гласањето на секој член на 

Надзорниот одбор поединечно, со образложение за 

причините за гласањето“. 

Член 5 

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското 

друштво „Македонска информативна агенција“ - 

Скопје, во државна сопственост, да подготви пречис-

тен текст на Статутот на Акционерското друштво „Ма-

кедонска информативна агенција“ - Скопје, во државна 

сопственост. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11283/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6289. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 , 27/14 и 180/14), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 29.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 

КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии, му престанува користењето на 

недвижни ствари  - деловни простории на ул.„Свети 

Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје, зграда 1, кат 1, со пов-

ршина од  675 м2, од вкупно 1695 м2, на КП бр.11613, 

КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 53637, 

сопственост на  Република Македонија. 

 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на времено користење, за период од една година, 

без надоместок, на Агенцијата за лекови. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

финансии и Агенцијата за лекови,  во рок од осум дена 

од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

                                                            

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11353/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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6290. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата,одржана на 29.12.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА  НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕД-
НИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија и се дава 
на трајно користење без надомест дел од недвижна 
ствар - приземје со вкупна површина од 660 м2, во об-
јектот на ул.„Кеј Димитар Влахов“ бр.4 на КП бр.9521, 
КО Центар 1,  евидентиран во Имотен лист бр. 9099, 
сопственост на  Република Македонија. 

       
Член 2 

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

 
Бр. 42-11354/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6291. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Служен весник на Република Македонија“, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 29.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ-БИРО ЗА ЈАВНИ 

НАБАВКИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија 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 финансии-Биро за јавни набавки, а за потребите на 

Советот за јавни набавки. 

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 

договор со директорот на Бирото за јавни набавки со 

кој се уредуваат правата и обрските за движните ства-

ри 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. 42-11360/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

6292. 

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за тргов-

ските друштва ("Службен весник на Република Маке-

донија" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 41/14 и 138/14), 

Владата на Република Македонија, во својство на Соб-

ранието на Акционерското друштво во државна соп-

ственост за вршење на дејноста давател на услуги на 

воздухопловната навигација, на седницата одржана на 

29.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-

НЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-

НОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА 

УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА 

 

Член 1 

Во Статутот на Акционерското друштво во држав-

на сопственост за вршење на дејноста давател на услу-

ги на воздухопловната навигација ("Службен весник на 

Република Македонија" бр. 139/08, 69/09 и 173/14), во 

член 20 став (1) по алинејата 23 се додава нова алинеја 

24 која гласи: 

"- донесува одлуки чија вредност е до 50.000 евра, 

во денарска противредност, а за одлуките над 50.000 

евра, во денарска противредносг, со одобрение на над-

зорниот одбор." 

 

Член 2 

По член 20 се додава нов член 20-а кој гласи: 

 

"Член 20-а 

Во записникот од седниците на управниот одбор се 

внесуваат податоци за гласањето на секој член на 

Управниот одбор поединечно со образложение за при-

чините за гласањето." 
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Член 3 

Во член 27 по ставот (2) се додава нов став (3) кој 

гласи: 

"(3) Надзорниот одбор дава одобрение на сите од-

луки што ги донесува управниот одбор над 50.000 евра, 

во денарска противредност." 

 

Член 4 

Во член 30 no ставот (1) се додава нов став (2) кој 

гласи : 

"(2) Во записникот од седниците на надзорниот од-

бор се внесуваат податоци за гласањето на секој член 

на Надзорниот одбор поединечно со образложение за 

причините за гласањето." 

 

Член 5 

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското 

друштво во државна сопственост за вршење на дејнос-

та давател на услуги на воздухопловната навигација, да 

подготви пречистен текст на Статутот на Акционерско-

то друштво во државна сопственост за вршење на деј-

носта давател на услуги на воздухопловната навига-

ција. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија." 

 

Бр. 42-11372/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6293. 

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 28/2004, 84/2005,  25/2007, 87/2008, 42/2010, 

47/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 

187/2013, 38/2014, 41/2014 и 138/2014), Владата на Репуб-

лика Македонија во својство на Собрание на Акционер-

ското друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Ма-

кедонија“, во државна сопственост, на седницата, одржа-

на на 29.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-

НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА АЕРОДРОМСКИ УС-

ЛУГИ „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

 

Член 1 

Во Статутот на Акционерското друштво за аерод-

ромски услуги „Аеродроми на Македонија“ во државна 

сопственост („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.35/2008, 111/2010 и 171/2012 ), во членот 21 

став (2) по точката 6), се додава нова точка 7) која 

гласи: 

„7) Донесување на сите одлуки за определени видо-

ви работи кои се однесуваат на износи над 50.000 

евра.“. 

Член 2 

Во членот 24 по ставот (1), се додава нов став (2) 

кој гласи: 

„За гласањето, поединечно за секој член на Управ-

ниот одбор, во записникот задолжително се внесуваат 

податоци со образложение за причините за гласа-

њето.“. 

 

Член 3 

Во членот 31, по ставот (1), се додава нов став (2) 

кој гласи: 

„За гласањето, поединечно за секој член на Надзор-

ниот одбор, во записникот задолжително се внесуваат 

податоци со образложение за причините за гласа-

њето.“. 

 

Член 4 

Се задолжува Надзорниот одбор на Акционерското 

друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Маке-

донија“ во државна сопственост да подготви пречистен 

текст на Статутот на Акционерското друштво за аерод-

ромски услуги „Аеродроми на Македонија“ во државна 

сопственост. 

 

Член 5 

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-11374/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6294. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 

и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 29.12.2014 година, донесе   

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 

ТУРИСТИЧКА РАЗВОЈНА ЗОНА ЉУБАНИШТА 2  

КО ЉУБАНИШТА, ОПШТИНА ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистичка планска документација за изградба 

на туристичка развојна зона Љубаништа 2 КО Љуба-

ништа, општина Охрид. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 1699457 

м2, ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11377/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6295. 

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 

87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 

166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 29.12.2014 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 Б1-

МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ ОБ-

ЈЕКТИ, Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ, Б3-

ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ И Д3-

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА, КО НЕРЕЗИ ОПШТИНА 

 КАРПОШ 

 

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 Б1-мали комерцијални и 

деловни објекти, Б2-големи трговски единици, Б3-голе-

ми угостителски единици и Д3-спорт и рекреација, КО 

Нерези, општина Карпош.  

 

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. 42-11378/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 

6296. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 

и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе                                            

 

ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-

ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМЕН 10(20) КV 

ПРИКЛУЧЕН ВОД И БСТС 10(20)/0,4 КV ,,ОТОШНИ-

ЦА БЛОК“ КО ОТОШНИЦА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на надзе-

мен 10(20) кV приклучен вод и БСТС 10(20)/0,4 кV 

,,Отошница Блок“ КО Отошница, општина Ранковце. 
 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина  од 8м2, 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. 42-11379/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 
166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе    

                                         
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА  ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА  ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН 

ПАТ КАЛУЃЕРИЦА –ПОДАРЕШ КО КАЛУЃЕРИЦА И КО ПОДАРЕШ ОПШТИНА РАДОВИШ 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат Калуѓерица–Подареш КО Калуѓерица и КО Подареш,  
општина Радовиш.      

                                         
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена,   со вкупна површина од 12698м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

6297. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-11380/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6298. 
Врз основа на член 418 од Законот за трговски 

друштва („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 43/10, 48/10, 24/11, 
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 
138/14), Владата на Република Македонија, во својство 
на Собрание на акционерското друштво, на седницата, 
одржана на 29.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-

НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА  
СРЕЌА АД-СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

 
Член 1 

Во Статутот на Акционерското друштво за прире-
дување игри на среќа АД-Скопје, во државна сопстве-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
123/07, 158/08, 21/09, 81/09 и 69/12), во членот 16, во 
став 1, по точка 3 се додава нова точка 4 која гласи: „за 
сите прашања кои се однесуваат на износ кој надмину-
ва 50.000 евра во денарска противвредност“. 

Точката 4 станува точка 5. 
 

Член 2 
Во членот 19, по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Записникот од состаноците на Управниот одбор 

задолжително содржи податоци за членовите кои гла-
сале „за“ и „против“ одлуките, со внесување на об-
разложението за причината за гласањето“. 

 
Член 3 

Во членот 32, по ставот 1, се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Записникот од состаноците на Надзорниот одбор 
задолжително содржи податоци за членовите кои гла-
сале „за“ и „против“ одлуките, со внесување на об-
разложението за причината за гласањето“. 

 
Член 4 

Се овластува Надзорниот одбор на друштвото да 
подготви пречистен текст на Статутот. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11383/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

6299. 

Врз основа на член 418 од Законот за трговските 

друштва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 

24/2011, 166/2012, 70/2013, 41/2014 и 138/2014), Влада-

та на Република Македонија во својство на Собрание 

на Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-

ње за Републиката-Скопје, на седницата, одржана на 

29.12.2014 година, донесе 

 

С Т А Т У Т А Р Н А   О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-

ТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗ-

ГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН 

ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ  

ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 

Во Статутот на Акционерското друштво за изград-

ба и стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење за Републиката-Скопје („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.50/2011, 75/2011 

и 119/2013), во член  27 по став 2 се додава нов став 3 

кој гласи:  

„Заради остварување на функцијата на надзор од 

страна на неизвршните членови, кога на дневен ред за 

состанокот се предложени одлуки кои се однесуваат на 

износи над 50.000 евра; донесување, измени и дополну-

вања на планот за јавни набавки; тримесечни извештаи 

кои содржат показатели за финансиското работење на 

Друштвото; усвојување годишна сметка, годишни фи-

нансиски извештаи и годишен извештај за работењето 

на Друштвото по истекот на деловната година, одобру-

вање склучување на договори од поголемо значење и 

со подолг период на траење кои не се опфатени со пла-

нот за јавни набавки; и други материјали поврзани со 

овластувањата на неизвршните членови во вршењето 

на надзорот, по исклучок од ставот 2 на овој член, Од-

борот на директори може да работи и да одлучува ако 

на состанокот се присутни повеќе од половина од него-

вите неизвршни членови.“. 

Во ставот 3 кој станува став 4, точката на крајот на 

реченицата се брише и се додаваат зборовите: „од-

носно, во случаите од ставот 3 од овој член, со мно-

зинство гласови од вкупниот број на неизвршни члено-

ви на одборот на директори.“. 

Ставот 4 станува став 5. 

 

Член 2 

По членот 28 се додава нов член 28-а кој гласи: 

 

„член 28-а 

За состаноците на Одборот на директори се води за-

писник. 

Записникот се изготвува во рок од три дена од од-

ржаниот состанок на Одборот на директори. 

Во записникот се наведува начинот на одржување 

на состанокот, време и место на состанокот, членовите 

на одборот на директори и другите лица кои присус-

твувале на состанокот, прашањата кои биле предмет на 
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гласање и резултатите од секое гласање вклучувајќи ги 

и имињата на членовите кои гласале ,,за“ и „пр. отив“ 

одлуките усвоени на состанокот и по барање на членот 

на Одборот на директори кој гласал „за“ и „против“ се 

наведуваат и причината зашто  така гласал. 

Кога одборот на директори одлучува согласно член 

27 став 3 од овој Статут, во вршење на надзорната фун-

кција од страна на неизвршните членови на одборот на 

директори, во записникот, за секој неизвршен и из-

вршен член поединечно, се наведуваат и причините 

зашто гласал ,,за“ односно ,,против“. 

Ако некој член на Одборот на директори има судир 

на интерес, должен е тоа да го најави на почетокот на 

состанокот на Одборот на директори и тоа да се кон-

статира во записникот. 

Записникот на Одборот на директори го потпишу-

ваат сите членови на одборот на директори кои биле 

присутни на состанокот, претседателот на Одборот на 

директори, а во негово отсуство членот кој претседавал 

со состанокот и записничарот од состанокот. 

 

Член 3 

Се овластува Одборот на директори на Акционер-

ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од значење за Републи-

ката-Скопје, да подготви пречистен текст на Статутот 

на Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-

ње за Републиката - Скопје. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11408/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6300. 

Врз основа на член 49 став 7 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 и 166/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

29.12.2014 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 ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА 

ОПШТИНА ЖЕЛИНО III-ФАЗА ИЗГРАДБА НА 

ПУМПНА СТАНИЦА, РЕЗЕРВОАР И СПОЕНА  

КОМОРА КО ЖЕЛИНО ОПШТИНА ЖЕЛИНО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за из-

работка на Проект за инфраструктура за водоснабду-

вање на општина Желино III-фаза изградба на пум-

пна станица, резервоар и споена комора КО Желино, 

општина Желино. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 1202 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. 42-11429/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6301. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 

и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 29.12.2014 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 НЕКАТЕГО-

РИЗИРАН ПАТ ДО НАОЃАЛИШТЕ НА МАНГАН 

 СТОГОВО-ОТКОПНО ПОЛЕ УЖИНИЦА КО 

ВРБЈАНИ ОПШТИНА ДЕБАРЦА 

 

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 некате-

горизиран пат до наоѓалиште на манган Стогово-от-

копно поле Ужиница КО Врбјани, општина Дебарца.  

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  со вкупна површина од 50579м2, 

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

Бр. 42-11430/1                                                                                                     Заменик на претседателот  
29 декември 2014 година                                                                                                      на Владата на Република 

Скопје                                                                                  Македонија, 
                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6302. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 
166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе   

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РОГЛЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБ-

ЈЕКТИ СО НАМЕНА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ СО 
ПРОПРАТНА ИНФРАСТРУКТУРА КО РОГЛЕ ОПШТИНА ЖЕЛИНО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 
на Урбанистички план за село Рогле за изградба на објекти со намена домување во станбени куќи и комерци-
јални објекти со пропратна инфраструктура КО Рогле, општина Желино. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 295121 м2, 
ги има следните катастарски индикации 
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Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-11431/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6303. 
Врз основа на член 49 став 7 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 и 166/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.12.2014 година, 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 Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ-ПАЗАР 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИ  КО РОСТУША  
ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША 

 
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 Б2-големи трговски единици-пазар за зем-
јоделски производи КО Ростуша, општина Маврово и 
Ростуша. 

 
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. 42-11432/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6304. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО 
УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети во управна поста-
пка на Министерството за труд и социјална политика, 
бр. 09-5963/6 од  29.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 41-11561/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6305. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни од-
луки на Министерството за труд и социјална политика, 
бр. 09-5833/2 од  29.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-11561/2 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6306. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви („Службен весник на Република Македонија“ 
број 84/08, 77/09, 24/11 и 43/2014), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА СТОКИ ОД СТОКОВНИ-
ТЕ РЕЗЕРВИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
ВО ПОДРАЧЈАТА КАДЕ ШТО ИМА ЗАВЕАНИ  

НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука од стоковните резерви се отстапува-

ат лекови и тоа: 
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на здравствените установи во подрачјата каде што 

има завеани населени места, без надомест, како помош 
за завеаните и отсечени планински населени места и 
луѓе и тоа: 

1) Teриторија на град Скопје (Здравствен дом 
Скопје): 

- Општина Зелениково: село Тисовица, Гумалево, 
Добрино и Дејковец 

- Општина Студеничани: село Црн Врв, Цветово, 
горно и долно Количани, Црвена вода, Умово, Елово, 
Осинчани и Рамни Габер; 

- Општина Чулер, Сандево: село Танушевци, Мали-
но и Брест; 

- Општина Сарај: село Раовиќ. 
2) Територија на град Битола (Здравствен дом Би-

тола): 
- Општина Новаци: село Рапеш, Старавина и Гра-

дешница. 
3) Teриторија на општина Крушево (Здравствен 

дом Крушево): 
- Село Борино, Јакреново, Саждево, Белушино, 

Селце и Пуста река. 
4) Teриторија на општина Демир Хисар (Здрав-

ствен дом Демир Хисар): 
- Село Радово, Зашле и Боишта. 
5) Teриторија на општина Ресен (Здравствен дом 

Ресен): 
- Село Лескоец. 
6) Teриторија на општина Струга (Здравствен дом 

Струга): 
- Село Нерези, Пискупштина, Горна Белица, 

Вишни, Модрич, Дренок, Јабланица, Присовјани, 
Збажди, Ржаново и Локов. 

7) Teриторија на општина Македонски брод (Здрав-
ствен дом Македонски брод): 

- Село Растеш. 
8) Teриторија на општина Куманово (Здравствен 

дом Куманово): 
- Село Косматац, Мургаш, Колицко, Живиње, 

Брзак, Карабичане, Кутлибек и Сушево. 
9) Teриторија на општина Старо Нагоричане 

(Здравствен дом Куманово): 
- повисоки планински села во оваа општина. 
10) Teриторија на општина Крива Паланка (Здрав-

ствен дом Крива Паланка): 

- Село Дренак и Герман. 
11) Teриторија на општина Кратово (Здравствен 

дом Кратово): 
- Село Близнаци, Луково, Куново, Мушково, Нежи-

лово, Којково и Каврак. 
12) Teриторија на град Тетово (Здравствен дом Те-

тово): 
- Општина Боговиња: село Јеловљане; 
- Општина Желино: село Луковица. 
13) Teриторија на град Гостивар (Здравствен дом 

Гостивар): 
- Општина Гостивар: село Србиново; 
- Општина Врапчиште: село Градец. 
Здравствените установи да ги достават лековите на 

претставниците од тимовите за спасување. 
 

Член 2 
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви и 

здравствените установи од член 1, да ја спроведат оваа 
одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-11566/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6307. 
Врз основа на член 92-б од Законот за аудио и ауди-

овизуелни медиумски услуги („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 188/2013, 13/2014, 44/2014, 
101/2014 и 132/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОР-
МИРАЊЕ МЕЃУРЕСОРСКА КОМИСИЈА 

 
Член 1 

Во Решението за формирање меѓуресорска комиси-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
154/2014), во член 2 став 1 во точката 5, се додава али-
неја, која гласи: 

„- Розета Трајан од Канцеларијата на претседателот 
на Владата на Република Македонија – заменик член“. 

 
Член 2 

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

  
      Бр. 42-11666/1                Заменик на претседателот 
29 декември 2014 година      на Владата на Република 

     Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р 

__________ 
6308. 

Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здру-
женија и фондации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/10 и 135/11), а во врска со член 20 
став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2015 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 155/14), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 
година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АК-
ТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИ-
ИТЕ CO ЦЕЛ ПРОМОВИРАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧ-
КИ ОДНОСИ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОХРИД-
СКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА 2015 ГОДИНА 

 
1. Co оваа Програма се утврдува намената на сред-

ствата обезбедени во Буџетот на Република Македони-
ја за 2015 година, Раздел 04010 -Секретаријат за спро-
ведување на Рамковниот договор на Влада на Републи-
ка Македонија, програма 2, Потпрограма 21, ставка 463 
-Трансфери до невладини организации кои се наменети 
за финансирање на програмските активности на здру-
женијата и фондациите, во вкупен износ од 
10.000.000,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се ко-
ристат за финансирање на програмските активности на 
здруженијата и фондациите, преку грантови за програ-
ми (проекти) во следниве приоритетни цели: 

- Проекти  наменети  за  градење доверба  меѓу раз-
личните етнички заедници; 

- Проекти наменети за промоција на успешен сожи-
вот кај различните етнички заедници; 

- Проекти наменети за унапредување на меѓуетнич-
ката соработка во областа на културата, спортот и об-
разованието; 

- Проекти наменети за унапредување на меѓуетнич-
ката толеранција; 

- Проекти наменети за унапредување на имплемен-
тацијата на Охридскиот рамковен договор и 

- Проекти наменети за анализа и мониторинг на им-
плементацијата на Охридскиот рамковен договор. 

3. Програмата ќе се реализира од страна на Секре-
таријат за спроведување на Рамковниот договор на 
Владата на Република Македонија. 

4. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат 
доделени средства согласно Програмата, со потпишу-
вање на договорот ќе бидат обврзани, по завршувањето 
на своите програмски активности да достават извештај 
за користењето на средствата до Секретаријат за спро-
ведување на Рамковниот договор на Владата на Репуб-
лика Македонија, најдоцна до 31.1.2016 година. 

5. Секретаријатот за спроведување на Рамковниот дого-
вор на Владата на Република Македонија ќе достави из-
вештај за реализација на Програмата до Владата на Репуб-
лика Македонија со финансиски показатели и образложе-
ние на постигнатите резултати, до 28.2.2016 година. 

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

 
Бр. 42-9688/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6309. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за заштита 

на децата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014 и 144/2014) и член 33 од 
Законот за извршување на Буџетот на Република Маке-
донија за 2015 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 155/2014) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 29.12.2014  година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ  НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА НА 
ДЕЦАТА ЗА  2015 ГОДИНА 

 
I. Вовед 

 
Заштитата на децата како систем на организирани 

мерки и активности на државата за грижа и заштита на 
децата се остварува согласно со Законот за заштита на 
децата и подзаконските акти. 

Развојот на дејноста за заштитата на децата се ут-
врдува со оваа програма која е во функција на спрове-
дување и унапредување на системот на заштитата на 
децата. Остварувањето на оваа програма  е во  соглас-
ност со  утврдените програми со Буџетот на Република 
Македонија за 2015 година, како и врз основа на одред-
бите во  Законот за извршување на Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2015 година во делот на надомес-
тоците за  детска заштита. 

 
II. Цели и приоритети на развојот на заштитата  

на децата 
 
Основна цел на дејноста за заштитата  на децата и 

во текот на 2015 година е обезбедување на услови за 
оптимален опфат на децата во системот на правата за 
заштита на децата како и  на зголемен опфат на децата 
со згрижување и воспитание на децата од предучилиш-
на возраст, целосно и рационално искористување на 
просторните, кадровските и другите ресурси, како и на 
создадените  услови за други форми на згрижување и 
воспитание на популацијата деца до 6 години живот.  

Активностите  во насока на подобрување на зашти-
тата на децата во 2015 година ќе бидат насочени кон 
остварување на следните  основни задачи: 

- заокружувањето на  процесот на децентрализаци-
јата во дејноста заштита на децата ќе продолжи  преку  
соработка со органите на единиците на локалната са-
моуправа, односно со продолжување на давањето под-
дршка за основање на општински детски градинки со 
цел самостојно функционирање  на објектите на јавни-
те установи за деца кои се лоцирани на нивната оп-
штина, како и основање на нови јавни установи за деца 
со помал капацитет и усогласен со потребите на оп-
штината, давање поддршка на општините и општините 
во градот Скопје во создавањето и обезбедувањето на 
нови или дополнителни просторни услови – детски 
градинки/центри за ран детски развој за давање услуги 
згрижување и воспитание на деца од предучилишна 
возраст, давање на препораки и насоки и воспоставува-
ње на партнерски однос во реализирање на развојот на 
дејноста; 

-плурализација во дејноста преку функционирање 
на приватниот сектор со основање на нови приватни 
установи за деца, како и во рамките на со закон  созда-
дените  услови за  давање можност и на други физички 
и правни лица да вршат одредени работи од дејноста 
згрижување и воспитание на децата од предучилишна 
возраст како професионална дејност со посебен акцент 
на: функционирањето на вршењето на одредени работи 
од дејноста на физички лица во давањето услуги чува-
ње и нега на деца од предучилишна возраст (до пет 
деца) во сопствениот дом;  чување и нега на деца од 
страна на физичко лице ангажирано од страна на роди-
тел во домот на родителот (со склучување на договори 
за начинот на вршењето на услугата);  функционирање 
на агенции основани од домашни физички и правни 
лица за давање услуги на повик за чување и нега на де-
ца од предучилишна возраст, од страна на ангажирани 
квалификувани и лиценцирани лица, привлекување на 
инвестиции за изградба на установи за деца - детски 
градинки со создадени стимулативни мерки: намалени  
трошоци за уредување на градежното земјиште од 
95%, продажба на градежно земјиште по почетна цена 
од 1 ЕУР за 1 м2; поволни кредитни линии и суб-
венции за изградба и опремување на установи за деца - 
детски градинки;   

-изградба на нови објекти, доградба, реконструкци-
ја и одржување на објектите во дејноста на заштитата 
на децата, со приоритетно, целосно и рационално иско-
ристување на сите кадровски, просторни и други ре-
сурси, како и развој на разни видови програми за деј-
носта со различно траење и цена на чинење; 
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-обезбедување на  поквалитетни услуги  во јавните 
детски градинки со воведување  на други програмски 
активности од областа на културата, издавачката, згри-
жувачката и воспитната дејност, екологијата, умет-
носта, здравиот начин на живот, рекреативни и слобод-
ни активности и спорт, според нови програми;  

- подобрување на стандардот на материјално нео-
безбедени лица (корисници на социјална парична по-
мош и постојана парична помош) кои имаат дете со 
пречки во развојот и користат право на посебен дода-
ток, со зголемување на висината на посебниот додаток 
за 25%, како и опфат со правото на посебен додаток на 
сите деца со Даунов синдром; 

- со поддршка на УНИЦЕФ ќе продолжат отпочи-
натите активности за електронско поврзување на јавни-
те установи за деца со Министерството за труд и соци-
јална политика во делот на водење на педагошката еви-
денција и документација и реализација на програмски-
те активности како и ќе се отпочне со активности за да-
вање можност за електронско аплицирање за запишу-
вање на децата од предучилишна возраст во јавните ус-
танови за деца; 

- обезбедување на редовна  и навремена исплата на 
со законот утврдени  парични права за децата. 

      
1. Права за заштита на децата 

 
 Правата за заштита на децата како парични надо-

местоци, под услови утврдени со Законот за заштита на 
децата  ги обезбедува државата со средства од Буџетот 
на Република Македонија.  

Поголем обем на права од определените права во 
Законот може да обезбеди општината, општината во 
Градот Скопје и Градот Скопје, доколку за тоа обезбе-
ди средства од сопствени извори. 

Паричните надоместоци согласно Законот се оства-
руваат како право на: детски додаток,   посебен дода-
ток, еднократна парична  помош за новороденче, пар-
тиципација и родителски додаток за дете и истите има-
ат за цел преку обезбедувањето на  материјална помош 
на родителите да им помогнат за издржување,  поди-
гање, грижа и заштита на детето. 

Во рамките на средствата утврдени со Буџетот на 
Република Македонија за 2015 година се предвидува 
парични примања на деца да користат во просек околу 
55 000 деца, како придонес во остварувањето на при-
марната одговорност на родителите во обезбедувањето 
на услови за живот, потребен за развој на детето, од-
носно животен стандард што одговора на неговиот фи-
зички, ментален, душевен, морален и социјален развој. 

а) Детски додаток - е право на детето кое може да 
го  оствари еден од родителите на детето,  државјанин 
на Република Македонија со постојано место на живее-
ње во Републиката, за дете државјанин на Република 
Македонија кое е на редовно школување во Републи-
ката, во зависност од возраста на детето и материјална-
та состојба на семејството како и другите услови ут-
врдени со Законот за заштита на децата. 

Правото на детски додаток во 2015 година се очеку-
ва да го остварат во просек околу 16.000  деца од околу 
7350 корисници-семејства. 

б) Посебен додаток - право на посебен додаток има 
еден од родителите на детето, старател или лице на кое 
со решение на надлежниот центар за социјална работа 
му е доверено детето и живее во семејството со него, 
со постојано место на живеење во Република Македо-
нија, ако е детето државјанин на Република Македони-
ја со постојано место на живеење во Република Маке-
донија до навршени 26 години живот, доколку не е 
институционално згрижено на товар на државата.  

Правото на посебен  додаток во 2015 година се оче-
кува да го остварат околу 7450 деца од околу 7200 се-
мејства.   

в) Еднократна парична помош за новороденче - се 
обезбедува на семејството  за прво новородено дете на 
мајката. Право на користење на  еднократна парична 
помош за  новороденче има еден од родителите, држав-
јанин на Република Македонија со постојано место на 
живеење во Република Македонија за дете родено на 
територијата на Република Македонија. 

Во 2015 година се предвидува правото на еднократ-
на парична помош за новороденче да се оствари за око-
лу 9.100 деца од околу 8800 семејства. 

г) Партиципацијата - e ослободување на дел од  це-
ната што паѓа на товар на родителот во трошоците за 
згрижување, воспитание, одмор и рекреација на децата 
во јавните установи за деца.  Правото на партиципација 
се остварува за дете на кое материјалната состојба на 
семејството е нарушена  поради  претрпена природна 
непогода (пожар, поплава, земјотрес и друго). 

Во 2015 година се предвидува правото на партици-
пација да се оствари за околу 2000 деца.  

д) Родителски додаток за дете - е право кое го ос-
тварува мајка за своето трето живо дете и која е држав-
јанин на Република Македонија со постојано место на 
живеење во Република Македонија последните три го-
дини пред поднесување на барањето согласно условите 
утврдени во Законот и подзаконските акти.  

Родителски додаток за дете /за трето и четврто 
дете/ и во 2015 година ќе продолжи да се обезбедува и 
за децата за кои е остварено/стекнато ова право. 

Во 2015 година се предвидува правото на родител-
ски додаток за дете да се оствари/продолжи за околу   
19000 деца. 

 
2. Облици на заштита на децата 

 
Згрижување и воспитание на децата од предучи-

лишна возраст - како дејност се организира за згрижу-
вање, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, 
спортско-рекреативни, културно-забавни активности, 
мерки и активности за подобрување и зачувување на 
здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емо-
ционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот раз-
вој на детето до 6 години живот, односно до вклучува-
ње во основното образование и се обезбедува и оства-
рува во детска градинка.  

Дејноста се остварува и во центри за ран детски 
развој, кои ја спроведуваат Програмата за рано учење и 
развој на деца од предучилишна возраст од три до шест 
години, односно до поаѓање во основно училиште. 

Одредени работи од дејноста  згрижување и воспи-
тание на деца, можат да вршат и правни и физички 
лица.  

Дејноста на детските градинки ќе се остварува пре-
ку организирање и спроведување на програми кои спо-
ред времетраењето се програми за: целодневен престој, 
полудневен престој, скратени програми, пилот прог-
рами, програма за продолжен престој, вонинституцио-
нални форми на активности со деца, а во центрите за 
ран детски развој  според времетраењето ќе се органи-
зираат и спроведуваат скратени програми за деца од 3 
до 6 години во траење од три часа дневно, со флекси-
билно работно време според потребите на родителите 
и заедницата. 

Во состав на јавна детска градинка ќе се формираат 
советувалишта за деца и родители, во функција на со-
цијализација на децата и рано откривање на пречки и 
проблеми во раниот детски развој како и пружање по-
мош на родителите.   

 
Мрежа на установи за децата 

 
Згрижувањето и воспитанието на децата од преду-

чилишна возраст на почетокот на 2015 година ќе се ос-
тварува во  вкупно 61-на  јавна установа за деца - дет-
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ска градинка распоредени во 50 општини во  194 об-
јекти. Покрај тоа во  26 села односно населени места и 
во четири општини ќе функционираат  групи за згри-
жување на деца во други просторни услови и тоа: во 
состав на детската градинка „7 Септември”- Пехчево 
во селата Робово, Умлена и Чифлик и Црник; во состав 
на детската градинка „Гоце Делчев” – Виница во с.Бла-
тец, во с. Трсино;   во состав на детската градинка 
„Естреја Овадија Мара” – Битола  во селата Бистрица, 
Кравари, Кукуречани и Долно Оризари; во состав на 
детската градинка „8 Март”- Кисела Вода  во општина 
Зелениково; во состав на детската градинка „Ацо Кара-
манов”- Радовиш во с. Воиславци и с Калуѓерица.; во 
состав на детската градинка „Калинка”- Валандово во 
Пирава и Јосифово; во состав на детската градинка 
„Младост” Тетово во с.Нераште (општина Теарце) и во  
с.Боговиње (општина Боговиње); во состав на детската 
градинка „Наша Иднина“ Прилеп во с.Тополчани (оп-
штина Прилеп);  во состав на детската градинка „11 
Септември“ Ресен во с.Јанковец (општина Ресен); во 
состав на детска градинка „Фемо Кулаков“ Неготино 
во с.Криволак, во с. Тремник и во с.Пепелиште  (оп-
штина Неготино); во состав на детска градинка  „Пав-
лина Велјанова“-Кочани во с.Бели (општина Кочани); 
во состав на детска градинка „Детелинка“ –Крива Па-
ланка во с.Ранковце (општина Ранковце); во состав на 
детска градинка „Димче Мирчев“- Велес во  с.Градско 
(општина Градско); во состав на детска градинка „Јас-
на Ристеска“-Охрид во  с. Велгошти, с.Лескоец, с. 
Пештани и во населба Радојца Новачиќ и во состав на 
детска градинка „Брешиа “- Дебар во  с. Могорче. 

Во рамките на две јавни општински установи за 
деца, и тоа во  „Буба Мара“ Аеродром-Скопје во Д.Ли-
сиче  и во  „Гоце  Делчев“- Пробиштип во с.Ратовица, 
има центар за ран детски развој. 

Во текот на 2015 година, како резултат на исполне-
тите услови со Законот и со Правилникот за стандарди-
те и нормативите за вршење на дејноста на установите 
за деца, ќе се зголеми бројот на јавни детски градинки.   

Згрижувањето и  воспитанието на деца од предучи-
лишна возраст на почетокот во 2015 година ќе се ос-
тварува во 16 приватни установи за деца-детски гра-
динки и во една приватна установа за деца-центар за 
ран детски развој. 

Во 2015 година во системот на заштита на децата ќе 
се зголеми бројот на приватни детски градинки како 
резултат и на создадените пакет мерки за привлекува-
ње на инвестиции за изградба на установи за деца – 
детски градинки и можноста за јавно-приватно пар-
тнерство .  

Со цел поттикнување на приватниот сектор за раз-
вој и проширување на дејноста згрижување и воспита-
ние на деца од предучилишна возраст и во 2015 година 
ќе се продолжи со реализација на Проектот: Приватни 
установи за деца-детски градинки и центри за ран дет-
ски развој и тоа преку: намалени трошоци за уредува-
ње на градежно  земјиште при изградба на детска гра-
динка за 95%; поволни кредитни линии со каматна 
стапка од 5,5% годишно за изградба и опремување на 
установи за деца-детски градинки преку кредитна ли-
нија на Македонска банка за поддршка на развојот; 
поврзување со мерките што се нудат од страна на 
Агенцијата за поддршка на претприемништвото; оп-
штините во земјата и општините во градот Скопје во 
Деталните урбанистички планови предвидоа градежно 
земјиште (локација) со намена на изградба на установи 
за деца-детски градинки по почетна продажна цена од 
1 евро за 1 м2 и објекти кои ќе можат да се стопанису-
ваат преку моделот на јавно приватно партнерство. Ќе 
продолжат промотивните активности и потребната 
поддршка за отворање приватни детски градинки и 
центри за ран детски развој. 

Заложбите на Владата на Република Македонија за 
подобрување на бизнис климата, како и заложбите за 
активни мерки за вработување, придонесоа да се зголе-
ми интересот за згрижување на децата во детските гра-
динки. Со ваквата определба на Владата на Република 
Македонија, во одделни региони веќе се чувствуваат 
резултати односно зголемен интерес за згрижување и 
воспитание на деца од предучилишна возраст во дет-
ски градинки. Се очекува ваквата тенденција да про-
должи и во 2015 година. 

Трендот на зголемување на опфатот на децата ќе 
продолжи и во 2015 година со адаптација од страна на 
Министерството за труд и социјална политика на други 
просторни услови (основни училишта и други простор-
ни услови) во детски градинки во рурални средини, 
формирање на групи на деца во други просторни усло-
ви кои би функционирале во состав на постојните оп-
штински јавни установи – детски градинки.  

Во 2015 година максималното подобрување и прибли-
жување на квалитетот на згрижувањето и воспитанието 
на децата од предучилишна возраст ќе биде и преку зго-
лемен опфат на децата, а особено со акцент на децата од 3 
до 6 години од руралните средини со отворање на групи 
во други просторни услови и на центри за ран детски раз-
вој (како јавни установи за деца или како објекти во сос-
тав на јавните општински детски градинки). 

Со цел за  поцелосно искористување на капацитети-
те во јавните детски градинки, ќе се  продолжи со обез-
бедувањето престој и исхрана и за деца од над шест го-
дини, односно од поаѓање во основно училиште до де-
сет години возраст. 

 Согледувајќи го значењето на раниот детски развој 
на децата особено за децата од ранливите групи на на-
селението, во рамки на Декадата на Ромите, во 20 оп-
штини во Република Македонија и во 2015 година, ќе 
продолжи да се имплементира проектот „Инклузија на 
деца Роми во јавните предучилишни установи”. Фи-
нансирањето на овој проект се реализира со средства 
на Министерството за труд и социјална политика, РЕФ 
(Ромски едукативен фонд) и со средства на единиците 
на локалната самоуправа. 

 
Вработени во јавните установи за деца-детски гра-

динки 
 
Дејноста згрижување и воспитание на деца од пре-

дучилишна возраст ќе ја вршат вработени од следните 
профили: негуватели, воспитувачи, стручни соработни-
ци (виши медицински сестри, социјални работници, 
музички педагози, ликовни педагози, педагози по фи-
зичко воспитание, странски јазик и книжевност), 
стручни работници (педагог, психолог, социјален ра-
ботник, логопед, доктор на медицина и доктор на сто-
матологија, правник, економист, дефектолог/специја-
лен едукатор и рехабилитатор) и други профили на 
вработени (готвачи, пом.готвачи, и др.) и администра-
тивен кадар.  

Во 2015 година се очекува статусната структура на 
вработените во детските градинки, да се подобри како 
и да се продолжи со решавање на статусот на ангажи-
рани лица со договор на дело. Оваа определба треба да 
биде во контекст на имплементацијата на политиката 
на Владата на Република Македонија за преземање на 
дополнителни  мерки и активности за поголема  грижа 
и заштита за најмладата популација, како и определба-
та  за зголемен опфат на деца  со  крајна цел  за усогла-
сеност на семејните и работните обврски на родите-
лите.  

 Во функција на подигнување на квалитетот на ус-
лугите, ќе продолжи да се врши лиценцирање на струч-
ниот кадар и на раководниот кадар, а ќе се организира-
ат и обуки за вработените за прашања кои се во фун-
кција на поквалитетна заштита на децата. 
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Изградба,  опремување и одржување  
на објектите за заштита на децата 

 
Проширувањето на мрежата на јавните установи за 

деца - детски градинки во 2015 година ќе се реализира 
согласно со програма која ќе ги опфати приоритетите 
за изградба, доградба и реконструкција на простор на-
менет за згрижување и воспитание на децата од преду-
чилишна возраст. Се предвидува акцент да се стави на 
руралните населби, но и во општини каде капацитетите 
се под потребите на родителите и децата за овој вид на 
заштита во функција на поцелосен опфат на оваа попу-
лација деца од предучилишна возраст, со посебен ак-
цент на опфатот на генерацијата деца од пет до шест 
години живот. 

Проширувањето на мрежата на јавните детски гра-
динки ќе се поддржи од страна на Министерството за 
труд и социјална политика со процесот на преадапта-
ција на слободни простории во детски градинки во ру-
рални средини и групи/објекти во други просторни ус-
лови.   

Со цел понатамошно унапредување, подобрување и 
зачувување на здравјето и поттикнување на интелекту-
алниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и со-
цијалниот развој на детето до 6 години живот, и во 
2015 година ќе се инвестира во изградбата на детски 
градинки и адаптација и реконструкција на постоечки 
објекти во детските градинки  со што ќе се продолжи 
во континуитет со реализацијата на мерката на Владата 
на Република Македонија „ 40 нови детски градинки, 
објекти и групи во други просторни услови“ отпочната  
во 2014 година и која треба да се спроведе до 2017 го-
дина. 

Во рамки на расположливите материјални можнос-
ти во дел од постојните детски градинки ќе се интерве-
нира со проширување на капацитетите преку доградба 
и адаптација на просторот. 

Одржувањето на објектите ќе се остварува во рамки 
на расположивите средства во Буџетот на Република 
Македонија за 2015 година со приоритетно извршува-
ње на неопходните работи заради обезбедување на нор-
мално и безбедно функционирање и вршење на дејнос-
та (замена на кровови, поправки на водовод, канализа-
ција и санитарни чворови, замена на дотраена дрвена 
столарија и термотехничка инсталација). 

 
3. Одмор и рекреација на децата 

 
Во периодот на зимскиот и летниот распуст од 

учебната 2014/2015 година, а во функција на продол-
жување на реализација на новиот пакет на економско – 
социјални мерки за реализација на проектот за корис-
тење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства 
со социјален ризик и деца корисници на посебен дода-
ток ќе се организира во детски одморалишта/туристич-
ки објекти седум дневен одмор на деца од семејства со 
социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и 
слично (до 3000 деца/корисници). 

 
4. Други облици на заштита на децата 

 
Во рамките на системот на заштитата на децата ќе 

се спроведуваат и други програмски активности со кој 
се унапредува дејноста, меѓу кои се: 

- Спроведување на проекти за деца со пречки во те-
лесниот и интелектуалниот развој;     

- Спроведување на проекти, програми и едукација 
на стручниот и друг кадар; 

- Програмски активности за оспособување на згри-
жувачко-воспитниот, воспитно-образовниот и друг ка-
дар со најновите современи сознанија во работите кои 
ги вршат овие вработени и согласно закон (професио-
нален развој на кадрите); 

- Програмски активности на соработка за унапреду-
вање на исхраната на децата, хигиено-техничките и 
здравствени услуги, дидактички материјал. 

 
III. Финансирање на заштитата на децата 

   
Оваа програма ќе се реализира со средства од Буџе-

тот на Република Македонија за 2015 година од Раздел 
15001 Министерство за труд и социјална политика и 
тоа : 

1.   Програма 3 Детска заштита  со средства од 
42.845.000 денари, од кои 33.145.000 денари буџетски 
средства и 9.700.000 денари средства од самофинанси-
рачки активности и истата се однесува на: 

- Потпрограмата 30 Установи за детска заштита со 
14.845.000 денари, од кои  5.145.000 денари се буџет-
ски средства и 9.700.000 денари средства од самофи-
нансирачки активности 

- Потпрограмата 3А Изградба, опремување и од-
ржување на објектите за детска заштита со  28.000.000 
денари. 

Финансиските средства обезбедени со Потпрогра-
мата 30 ќе бидат наменети за :  

а) Расходна категорија 40 - Плати и надоместоци за 
вработените во установите за детска заштита како и за  

б) Расходна категорија 42- Стоки и услуги 
в) Расходна категорија 46- Субвенции и трансфери 
Финансиските средства обезбедени со Потпрогра-

мата 3А ќе бидат наменети за: 
а) градежни објекти ...................13.500.000 денари и  
б) купување на опрема и машини 14.500.000 денари.    
 
Финансирањето на функцијата на установите за 

детска заштита ќе се обезбедува и со средствата кои се 
наменети за блок дотации  за делегирани надлежности 
на општините за детската заштита и тоа :  

-  Блок  дотации………………1.154.974.000 денари. 
 
2. Од Програма 5  Надоместоци и права од социјал-

ната област или  
- Потпрограма 52 Надоместоци за детска заштита 

со .......................... 2.732.084.000 денари  ќе бидат наме-
нети за исплата на утврдените парични права со Зако-
нот за заштита на децата (детски додаток, посебен до-
даток, еднократна парична помош за новороденче, пар-
тиципација и родителски додаток за дете) како и за ре-
ализација на проектот за користење услуга за одмор и 
рекреација на деца од семејства со социјален ризик и 
деца корисници на посебен додаток. 

Распределбата на средствата за секое од овие права 
ќе биде во рамки на расположивите средства во Буџе-
тот на Република Македонија за 2015 година, но истите 
нема во целост да ги задоволат вкупните потреби за со 
законот утврдените парични права. Во 2015 година ќе 
се измират и неизмирените обврски по основ на оства-
рени права од 2014 година. 

          
IV. Мерки и активности за развој на заштитата  

на децата 
 
За остварување на основните цели и задачи утврде-

ни во оваа програма ќе се преземат следните мерки и 
активности: 

1. Имплементирање на новиот концепт на дограде-
ниот систем на заштита на децата, особено во делот за 
организацијата и начинот на обезбедување на услови за 
заштита на децата, како дејност од јавен интерес во 
современи услови и со признавање на плурални односи 
во вршењето на дејноста; заштитата на децата како ор-
ганизирана дејност заснована на правата на децата да 
се остварува преку грижа и заштита на децата, нивниот 
ран развој и запознавање со современи концепти на по-
дигање на нивото и квалитетот на развој и на можнос-
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тите и условите кои им се обезбедуваат на децата; за-
јакнување на стручните тимови; формирање на совету-
валишта за деца и родители; професионално усовршу-
вање на кадарот; лиценцирање; зајакнување на кон-
тролните механизми во државата и општината за спре-
чување на секакви злоупотреби на деца и институцио-
нално јакнење на инспекциите, стручниот надзор и 
контрола; поврзување на заштитата на децата во ин-
форматички систем кој би продуцирал дневни извеш-
таи за бројната состојба и за потребите на децата, како 
и други податоци преку кои би се реализирале целите 
во овој домен во установите и другите облици на заш-
тита на децата; создавање на пазарни можности и пот-
тикнување на повеќе учесници да се јавуваат во обез-
бедување на услуги за децата; 

2. Изменување и дополнување на Законот за зашти-
та на децата со цел подобрување на стандардот на ма-
теријално необезбедени лица (корисници на социјална 
парична помош и постојана парична помош) кои имаат 
дете со пречки во развојот и користат право на посебен 
додаток, со зголемување на висината на посебниот до-
даток за 25%, како  и опфат со правото на посебен до-
даток на сите деца со Даунов синдром; 

3. Соработка со општините и општините во Градот 
Скопје  при имплементацијата на процесот за децен-
трализација, а со општините во кои не се изградени об-
јекти - детски градинки, ќе продолжи да се дава под-
дршка за остварување за организирано згрижување и 
воспитание на деца во други просторни услови давање 
поддршка на општините и општините во градот Скопје 
во создавањето и обезбедувањето на нови или допол-
нителни  просторни услови – детски градинки за дава-
ње услуги згрижување и воспитание на деца од преду-
чилишна возраст;  

4. Вклучување на поголем број на деца од попула-
цијата деца од 0 до 6 години живот со изградба на нови 
детски градинки и проширување на постоечките капа-
цитети, реконструкција и адаптација на јавни детски 
градинки како и на  други објекти  и просторни услови;  

5. Доближување на  детските градинки  до поголем број 
на население со посебен акцент на руралните средини;  

6. Поттикнување и давање поддршка на општините 
и приватниот сектор (правни и физички  лица) за из-
градба на нови капацитети како и за реконструкција  и 
адаптација на постојните капацитети; 

7. Вклучување во системот на згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст на центрите за 
ран детски развој со формирање на центри за ран дет-
ски развој во склоп на детските градинки и основање 
на центри за ран детски развој со што им се   овозмо-
жува на родителите од општините во кои нема капаци-
тети  за згрижување на децата како и во руралните сре-
дини децата од 3-6 годишна возраст   да бидат опфате-
ни со оваа форма на згрижување и воспитание на деца 
со цел зголемување на опфатот на оваа популација 
деца; 

8. Реализација на програма за седум дневен одмор 
на деца од семејства со социјален ризик, деца корисни-
ци на посебен додаток и слично (до 3000 деца/корисни-
ци во периодот на зимскиот и летниот  распуст од 
учебната 2014/2015 година); 

9. Спроведување на кампања за подобрување на 
ставот на родителите кон предучилишното воспитание 
и сфаќање на неговото значење за развојот на децата од 
оваа  возраст; 

10. Реализација на програми во јавните детски гра-
динки со цел обезбедување на  поквалитетни програ-
мски активности, од областа на културата, згрижувач-
ката и воспитната дејност, екологијата, уметноста, 
здравиот начин на живот, традиционални игри, основ-
ни животни навики, запознавање со занимања, рекреа-
тивни и слободни активности и спорт;  

11. Зголемување на фондот на логички игри и сло-
жувалки во јавните детски градинки согласно Акцио-
ниот  план  за набавка на логички игри и сложувалки за 
јавните детски градинки  во 2015 година; 

12. Поцелосно искористување на расположивите 
капацитети со промовирање на скратени програми  за 
децата од недоволно развиени подрачја и региони, со  
што ќе  се реализира принципот на достапност и пра-
вичност на јавната услуга. Доколку родителите иска-
жат потреба за згрижување на децата во втора смена и 
во сабота,  Министерството ќе даде поддршка на еди-
ниците на локалната самоуправа во поширока реализа-
ција на таквата определба;   

13. Надзор (стручен надзор, инспекциски надзор), 
спроведување и следење на остварувањето на Законот,  
како и мониторинг и евалуација  на преземените актив-
ности и                         

 14. Обезбедување на редовна исплата на паричните 
примања на децата. 

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

Бр. 42-9784/1 Заменик на претседателот  
29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
6310. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/2009, 36/2011,  51/2011, 166/2012, 15/2013 , 
79/2013, 164/2013,  187/2013, 38/2014, 44/2014  и 
116/2014) и член 32 од Законот за извршување на Буџе-
тот на Република Македонија за 2015 година („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 155/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  29.12.2014 година,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА  
ЗАШТИТА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
I. Појдовна основа 

 
Остварувањето на социјалната заштита во Републи-

ка Македонија во 2015 година се заснова на Законот за 
социјалната заштита, Законот за семејството, Законот 
за превенција, спречување и заштита од семејно насил-
ство, Законот за вработување на инвалидните лица, За-
конот за употреба на знаковниот јазик, Законот за ин-
валидски организации, Законот за цивилни инвалиди 
од војната, кривично правните прописи и други закони 
и подзаконски акти, со кои се уредени правата и услу-
гите од социјалната заштита. 

Со оваа програма поблиску се уредуваат подрачјата 
на социјалната заштита, потребите на населението од 
социјална помош и заштита, социјалната превенција и 
средствата за остварувањето на социјалната заштита. 
Програмата е усогласена со одредбите од Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2015 година, со кој се предвидува донесување на Прог-
рама на Владата на Република Македонија за средства-
та наменети за социјални надоместоци. 

Со оваа програма се врши усогласување на социјал-
ната заштита со потребите на граѓаните за подобрува-
ње и развој на услугите и мерките од социјална заш-
тита. 

Оваа програма се заснова на политиките и определ-
бите на Владата на Република Македонија за 2015 го-
дина, со која се имплементираат стратешките приори-
тети на Републиката за тековната година, Оперативни-
от план за активните програми и мерки за вработување 
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за 2015 година, Националната стратегија за деинститу-
ционализација во системот на социјална заштита во Ре-
публика Македонија 2008-2018 година,   Програма за 
интеграција на лицата на кои им е признаено правото 
на азил во Република Македонија  за 2015 година, 
Програмата за помош и поддршка при реинтеграција 
на повратници во Република Македонија, согласно со 
реадмисионите договори, ревидираната Национална 
стратегија за изедначување на правата на лицата со ин-
валидност 2010-2018 година, Националната стратегија 
за старите лица 2010 – 2020 година, Националната 
стратегија за намалување на сиромаштијата и социјал-
ната исклученост во Република Македонија 2010-2020 
година, Националната стратегија за спречување и заш-
тита од семејно насилство 2012-2015 година,  Програ-
мата за развој на социјалната заштита 2011-2021 го-
дина,  Националниот акционен план за превенција и 
справување со злоупотреба и занемарување на деца 
2013-2015 со Оперативен план за спроведување на Ак-
циониот план за превенција и справување со злоупот-
реба и занемарување на деца за 2015 година  и Буџетот 
на Република Македонија за 2015 година. Во текот на 
2015 година ќе се донесе нова Стратегија за интеграци-
ја на бегалци и странци во Република Македонија 
20015-2025 година со Акциски план за нејзиното спро-
ведување,  

Во остварувањето и развојот на социјалната зашти-
та во 2015 година, значајно место ќе имаат меѓународ-
ните документи,  конвенциите и препораките, меѓу кои 
се: Стратегијата за социјална кохезија на Европскиот 
комитет за социјална кохезија, Милениумските развој-
ни цели на ОН во делот на првата развојна цел: нама-
лување на сиромаштијата и други препораки врз осно-
ва на кои ќе се врши постапно приближување кон зако-
нодавството на ЕУ. 

 
II. Подрачја на социјална заштита 

 
Социјалната заштита се остварува преку систем на 

мерки, активности и политики за спречување  и надми-
нување на основните социјални ризици на кои е изло-
жен граѓанинот во текот на животот, за намалување на 
сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење 
на неговиот капацитет за сопствена заштита. Социјал-
ната заштита  во 2015 година ќе се реализира преку 
обезбедување на: 

- услуги и мерки за социјална превенција, вонинс-
титуционална заштита и институционална заштита за 
граѓаните кои се изложени на основните социјални ри-
зици и 

-  права на парична помош од социјална заштита, и 
тоа: 

- социјална парична помош,  
- постојана парична помош,  
- парична помош на лице кое до 18 години возраст 

имало статус на дете без родители и родителска грижа,  
- парична помош на мајка која родила четврто дете,  
- парична помош на згрижувач, 
- паричен надоместок за помош и нега од друго 

лице, 
- еднократна парична помош и помош во натура, 
- надоместок на плата за скратено работно време 

поради нега на дете со телесни или ментални пречки во 
развојот,  

- додаток за глувост, 
- парична помош на самохран родител кој има дете 

со пречки во развојот,  
- парична помош за социјално домување,  
- право на здравствена заштита и 
- додаток за слепило и мобилност.  
Во 2015 година се предвидува да бидат опфатени со 

услугите и мерките на социјалната заштита следниве 
корисници на социјална заштита: 

- малолетни лица: 
     - без родителска грижа до 18 годишна возраст, 

- деца во ризик , 
- малолетни лица со воспитно социјални проблеми , 
- ставени под старателство , 
- сместени во згрижувачко семејство , 
- сместени во установи за социјална заштита , 
- сместени во дневен центар за деца на улица , 
- сместени деца во дневен центар за деца со пречки 

во развојот, 
- возрасни лица 
- лице кое до 18 годишна возраст имало статус на 

дете без родители и родителска грижа, до навршување 
на 26 години, 

- бездомни лица,  
- жрви на семејно насилство, 
- корисници на дрога, 
-  лица со инвалидност, 
- стари лица, 
- возрасни лица ставени под старателство, 
- сместени во згрижувачко семејство, 
- лица со попреченост во менталниот развој над 18 

години, сместени во станбени единици за организирано 
живеење со поддршка, 

- сместени во установи за социјална заштита за ста-
ри лица, 

- сместени во установи за социјална заштита, 
- лица од семејства  со нарушени односи во семеј-

ството, 
- возрасни лица со општествено негативни навики  , 
- лица со признат статус на бегалец и лица под суп-

сидијарна заштита, нови баратели на азил сместени во 
установа, лица вратени по однос на договори за реад-
мисија,  и 

- други полнолетни лица корисници на услуги.   
Корисниците на социјалната заштита се и корисници на 

парични права од социјална заштита и на социјални услуги 
за згрижување во установа за социјална заштита, вонинсти-
туционална заштита и друг вид на услуги и мерки, соглас-
но со Законот за социјалната заштита.  

 Во рамките на реформските процеси во социјална-
та заштита, ќе се реализира Програмата за условен па-
ричен надоместок за средно образование за учебната 
2014/2015 и за учебната 2015/2016 година, со цел по-
добрување на пристапот и квалитетот на образованието 
за учениците во средното образование од дома-
ќинствата, корисници на право на социјална парична 
помош. Со оваа програма, ќе се обезбедат дополнител-
ни парични надоместоци за учениците, кое право е ус-
ловено со запишување и посетување на средното обра-
зование и има за цел да го зголеми бројот на лица запи-
шани во средно образование од домаќинства - корисни-
ци на правото на социјална парична помош, како и реа-
лизацијата на задолжителното средно образование во 
Република Македонија. Средствата за спроведување на 
оваа програма се обезбедени преку Договор за заем со  
Меѓународната банка за обнова и развој - Светска 
банка. 

Во текот на 2015 година, ќе продолжи имплемента-
цијата на мерките за намалување на енергетската сиро-
маштија за корисниците на социјална парична помош и 
постојана парична помош, преку Програмата за суб-
венционирање на потрошувачката на енергија. 

   
III.  Потреби на населението и социјалната  

превенција 
 

1. Развој на социјалната заштита 
 
Имплементацијата на Националната програма за 

развој на социјалната заштита 2011-2021 година, ќе ја 
следи и оценува Координативно тело,  врз основа на 
донесениот  Оперативен  план за имплементација на 
оваа програма за 2015 година.  
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 2. Справување со сиромаштијата и социјалната  
исклученост 

    
Во текот на 2015, ќе продолжи имплементацијата 

на ревидираната Национална стратегија за намалување 
на сиромаштијата и социјалната исклученост во Репуб-
лика Македонија 2010-2020 година, за чија цел ќе се 
изготви и реализира Оперативен план 2015 година за 
имплементација на истата со конкретни мерки и актив-
ности, а во насока  на реално утврдување на локалните 
проблеми и потреби на граѓаните, со посебен акцент на 
преземање на конкретни акции на локално ниво, преку 
општинската локална самоуправа.  

За реализација на процесот на деинституционализа-
ција на лицата со попреченост во менталниот развој во 
2015 година, ќе продолжи функционирањето на двете 
служби за поддршка на домувањето во заедницата, ед-
на во Неготино и една во Град Скопје со 14  станбени 
единици за организирано живеење со поддршка во кои 
се сместени 66 корисници со попреченост во ментални-
от развој над 18-годишна возраст, како и на двете стан-
бени единици во Неготино, кои се отворени во рамките 
на трета служба за поддршка на домувањето во заедни-
цата, во кои се сместени 10 корисници..  

Во 2015 година се планира отворање на уште две 
станбени единици за организирано живеење со под-
дршка, во рамките на третата служба, во кои ќе се 
сместат до 10 корисници.  

Услугата организирано живеење со поддршка во 
2015 година, ќе ја обезбедува здружение, кое ќе биде 
избрано на јавен конкурс. 

Трансформацијата на Детскиот дом ,,11 Октомври – 
Скопје, отпочната во 2014 година ќе продолжи во те-
ковната година, преку санирање на станбените едини-
ци со посебни влезови кои функционираат во четири 
мали групни домови . Во овие домови ќе бидат опфате-
ни до 40 корисници. Поддршката на корисниците во 
овие  мали групни домови се обезбедува од страна на 
персоналот од установата. Направена е проценка за  
потребното адаптирање на просторот во установата ( 
искористување на дел од заедничкиот простор и негово 
преградување со посебни влезови за секој од малите 
групни домови) и започнато е со реализација на оваа 
активност. 

Ќе продолжи имплементацијата на Програмата за 
работа на патролни социјални работници во трите оп-
штини на територијата на Град Скопје односно ќе се 
прошири во Општина Карпош.  Со имплементацијата  
на оваа  програма, ќе   се зголеми  пристапот до соци-
јалните услуги на ранливите групи на граѓани во Ре-
публика Македонија.  

Министерството за труд  и социјална политика, 
почнувајќи од 2007 година, во  континуитет го импле-
ментира проектот „Народни кујни”, а согласно со 
Програмата на Владата на Република Македонија за 
2015 година ќе се отворат 2 народни кујни  во следниве 
рурални општини и тоа: Општина Кичево-населено 
место Другово и Општина Зрновци. 

Во 2015 година ќе продолжат активностите за из-
градба на пристапни рампи, лифтови и подвижни плат-
форми во објектите коишто се во надлежност на Ми-
нистерството за труд и социјална политика. Министер-
ството за труд и социјална политика, ќе ги координира 
активностите за изградба на пристапни рампи и во об-
јектите коишто се од јавен карактер, а се во надлеж-
ност на другите јавни институции. 

Комисијата  за развој и афирмација на знаковниот 
јазик, ќе продолжи со активности за негово унапреду-
вање  од лингвистички, фонолошки и морфолошки ас-
пект, синтакса и негова стандардизација  согласно со 
Законот за употреба на знаковниот јазик. Обезбедена е 
финансиска поддршка на Комисијата при Сојузот на 

глуви и наглуви на Македонија за организирање на 
обуки за изучување на знаковниот јазик, која ќе орга-
низира обуки за изучување на знаковниот јазик и за 
граѓани коишто сакаат да го изучуваат знаковниот ја-
зик, така што бројката од постојните 12 сертифицирани 
толкувачи на знаковен јазик ќе биде зголемена и рам-
номерно распределена во различни региони од држа-
вата. 

Се планира подобрување на вонинституционалната 
заштита на лицата со инвалидитет преку отворање на 
Дневен центар за деца со пречки во интелектуалниот 
развој во Општина Кочани,  Дневен центар за деца со 
оштетен вид на помала возраст во Велес, и отворање на  
Дневен центар за деца со аутизам во Охрид. Се плани-
ра да отпочне со функционирање и Дневен центар за 
лица со интелектуална попреченост над 18 години, во 
соработка помеѓу  Министерството за труд и социјална 
политика со Републичкиот центар за поддршка на лица 
со интелектуална попреченост–ПОРАКА-Скопје и Гра-
дот Скопје. 

Во функција на подигнување на грижата кон стари-
те лица, во 2015 година планирана е подготовка и реа-
лизација на Оперативен план за 2015 година за импле-
ментација на Националната стратегија за стари лица 
2010-2020 година. Активностите ќе се насочат кон  
проширување на мрежата на дневни центри за стари 
лица во Општина Кисела Вода и Општина Новаци, ка-
ко и  понатамошно развивање на социјални сервиси за 
стари и изнемоштени лица во општините каде се јавува 
потреба и можност за реалиазација, преку воспоставу-
вање на центри за давање на помош во домашни ус-
лови. За реализација на овие активности, потребна е 
поголема вклученост на општините за  искористување 
на сите расположливи ресурси во локалната заедница.  

Со цел сензибилизирање и информирање на старите 
лица и нивните семејства, за правата и услугите кои 
старите лица можат да ги остварат во системот на со-
цијална заштита, во 2015 година планирано е печатење 
на информативен материјал од старна на ЈУ Завод за 
социјални дејности.  

Во насока за подобрување на состојбата со институ-
ционалната заштита на старите лица во 2015 година, ќе 
се продолжи со проширување на сместувачките капа-
цитети во постоечките објекти за заштита на старите 
лица и нивно усогласување, согласно со Правилникот 
за нормативите и стандардите за основање на установи 
за заштита на стари лица. Ќе се продолжи со мерките и 
поволностите за поттикнување на изградба на приват-
ни домови за социјална заштита на стари лица и развој 
на сервисот за помош и нега во домошни услови. Исто 
така, ќе се спроведува проект кој треба да ја развие 
професионалната рехабилитација на лицата со инва-
лидност и да ја развие персоналната асистенција како 
услуга во Република Македонија. 

Социјалната заштита на лицата со воспитно-соци-
јални проблеми, ќе се рализира во насока на почитува-
ње на стандардите за 

- обезбедување на усогласеност со Европската кон-
венција за човекови права и почитување на правата на 
децата, 

- социјална интеграција на лицата со воспитно со-
цијални проблеми во општеството, 

-  јакнење на капацитетите на стручните лица во 
центрите за социјална работа  и ЈУ за социјална зашти-
та и создавање на мобилни екипи  за превенција и им-
плементација на Законот за правата на децата, 

- развој на формата на специјализирани згрижувач-
ките семејства за деца во ризик. 

- Отворање на едукативни центри за групна работа 
со родители. 



31 декември 2014  Бр. 202 - Стр. 65 

 
 

3. Активности поврзани со приближување на законо-
давството во областа на  социјалната заштита кон зако-

нодавството на ЕУ 
 
Ќе се продолжи во  континуитет  да се следат  за-

конските прописи и препораки  на ЕЗ во доменот на со-
цијалната заштита, со цел истите постапно да бидат 
имплементирани во нашето законодавство и практика. 

Во текот на 2015 година, ќе се следи имплемента-
цијата на ревидираната Национална стратегија за нама-
лување на сиромаштијата и социјалната исклученост 
во Република Македонија 2010-2020 година, преку  
воспоставениот национален координативен механизам 
за прашања поврзани со политиките за социјално вклу-
чување во Република Македонија. 

Во текот на 2015  година, ќе започне имплемента-
цијата на првиот системски Закон за превенција, спре-
чување и заштита од семејно насилство. Со цел вос-
поставување на мултисекторска соработка на надлеж-
ните институции и здруженија, ќе се изготви Протокол 
за постапување.   

Воспоставеното Национално координативно тело 
против семејно насилство има за цел: следење и анали-
зирање на состојбата со семејното насилство; коорди-
нирање на активностите на надлежните институции и 
предлагање на мерки за унапредување на национални-
те политики и мерки за имплементација  на национал-
ните политики. 

Во текот на 2015 година, ќе биде донесен новиот 
Закон за вработување на лица со инвалидност. 

Воспоставеното Национално координативно тело, 
ќе продолжи со следењето  на имлементацијата на На-
ционалната стратегија за стари лица 2010-2020 година, 
ќе подготви Оперативен план за спроведување на мер-
ките за 2015 година и Извештај за преземените мерки и 
активности за спроведување на Националната страте-
гија за стари лица за 2014 година.   

 
4. Тековни активности во социјалната заштита 
 
Во областа на социјалната заштита се спроведуваат 

активности во насока на подобрување на заштитата на 
граѓаните, подобрување на квалитетот на услугите и 
социјалната превенција. 

- Спроведување на Акциониот план за превенција и 
справување со сексуална злоупотреба на деца и педо-
филија и Националниот акционен план за превенција и 
справување со злоупотреба и занемарување на деца 
2013- 2015 година. 

Во 2015 год ќе продолжи остварувањето на актив-
ностите предвидени во ревидираниот Акциониот план 
за превенција и справување со сексуалната злоупотре-
ба на деца и педофилија и Националниот акционен 
план за превенција и справување со злоупотреба и за-
немарување на деца. 

Во оваа насока,  во 2015  година, ќе продолжи реа-
лизирањето на кампањата за сензибилизирање и поди-
гање на јавната свест за проблемот на сексуалната и 
друг вид на злоупотреба и занемарување  на децата. 
СОС линијата и веб страната за пријавување на случаи  
на сексуална и друг вид на злоупотреба и занемарува-
ње  на деца, ќе продолжи да работи во 2015 година. Ќе 
продолжат и активностите насочени кон обезбедување 
на механизми за спроведување на помош и заштита на 
децата од сексуална злоупотреба и педофилија и ќе се 
унапредува координираниот систем на соработка поме-
ѓу владините институции, како и соработката помеѓу 
владините институции и невладините организации  кои 
ја покриваат оваа проблематика. 

- Вклучување на здруженија, на приватната иници-
јатива и на физички лица во социјалната заштита.  

Ќе продолжи соработката со инвалидските органи-
зации и националните сојузи на лица со инвалидност 
на Република Македонија, согласно со одредбите од 
Законот за инвалидски организации. 

По заокружувањето на законските прописи со кои 
се создадени услови за вклучување на невладиниот 
сектор во  вршењето на одредени работи од социјална-
та заштита, во 2015 година, Министерството за труд и 
социјална политика, ќе продолжи со активности за раз-
вивање на партнерски однос со здруженијата. Бројот на 
договорените партнерства ќе биде во зависност од рас-
положивите буџетски  средства,  додека изборот на 
здруженијата на кои ќе им биде доверена одредена со-
цијална функција, ќе се спроведе по објавен конкурс, 
со целосно почитување на транспарентноста на поста-
пката.   

Ќе се настојува, партнерски однос за одредени ра-
боти од социјалната заштита да се изгради и со физичи 
лица кои ги исполнуваат  пропишаните   законски  ус-
лови. 

- Социјална заштита на бегалци, азиланти, внатреш-
но раселени лица и повратници од реадмисиони дого-
вори 

Покрај редовната грижа за внатрешно раселените 
лица, активностите  на Министерството за труд и соци-
јална политика и понатаму ќе бидат насочени кон прог-
рами со кои ќе се стимулира враќањето на овие лица во 
местото на живеење и трајно решавање на проблемот 
на одреден број на внатрешно раселени лица. Во однос 
на бегалците, односно лицата со признат статус на бе-
галец и лица под супсидијарна заштита,  Министер-
ството за труд и социјална политика  и Центарот за ин-
теграција на бегалци и странци, кој и во текот на 2015 
година ќе функционира како проектна единица во рам-
ки на Министерството за труд и социјална политика, ќе 
преземат мерки за олеснување на процесот на интегра-
ција на овие лица, согласно со новиот Акциски план за 
имплементација на Стратегијата за интеграција на бе-
галци и странци 2015-2025 година и Програма за ин-
теграција на лицата на кои им е признаено правото на 
азил во Република Македонија  за 2015 година. За сите 
овие лица, во текот на 2015 година ќе се направат на-
пори за имплементација на поголем број на активности 
предвидени со Акцискиот план за интеграција на бе-
галци и странци и Програмата. 

За лицата вратени во однос на договорите за реад-
мисија, кои при враќањето се судираат со одредени 
проблеми во рамки на “Програмата за помош и под-
дршка при реинтеграција на повратниците во Републи-
ка Македонија согласно со реадмисионите договори” 
предвидени се сет мерки и активности, со кои ќе им се 
овозможи олеснет пристап на овие лица до социјалните 
права. 

 
Инспекциски надзор 

 
 Со инспекцискиот надзор во социјалната заштита,  

во 2015 година се очекува понатамошно активно спро-
ведување на надзорот над применувањето и спроведу-
вањето  на законските прописи, со кои се уредени ра-
ботите од социјалната заштита, надзор над остварува-
њето на правата и исполнувањето на обврските на ко-
рисниците на правата, исполнување на условите за 
вршење на дејности од  социјалната заштита, предвиде-
ни со Законот за социјалната заштита. Од работата во 
инспекцискот надзор се очекуваат понатамошни пози-
тивни  резултати, особено во примената на Законот во 
делот на парична помош од социјална заштита и соци-
јалните услуги.  

                                                                                           
IV. Средства за остварување на социјална заштита 
Средствата за остварување на Програмата за соци-

јална заштита за 2015 година во Буџетот за 2015 , се 
предвидени на Раздел 150.01, на следниве буџетски 
подпрограми: 
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1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и 
Завод за социјални дејности. Во 2015 година на оваа 
потпрограма, се предвидени буџетски средства во из-
нос од 480.027.000 денари средства од основен буџет,  
средства од основен буџет (приходи) во износ од 
950.000 денари, средства од самофинансирачки актив-
ности во износ од 2.500.000 денари  и средства од дона-
ции во износ од 1.520.000 денари. 

2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатилиш-
та за вонинституционална социјална заштита. Во Буџе-
тот за 2015 година, на оваа потпрограма се планирани 
86.030.000 денари средства од основен  буџет, средства 
од самофинансирачки активности во износ од 
4.500.000 денари  и средства од донации во износ од  
8.006.000 денари. 

3. Потпрограма 42 – Установи за институционална 
социјална заштита. Во Буџетот за 2015 година на оваа 
потпрограма се планирани 216.230.000 денари средства 
од основен буџет, средства од основен буџет (приходи) 
во износ од 25.150.000 денари, средства од самофинан-
сирачки активности во износ од 62.150.000 денари  и 
средства од донации во износ од 3.760.000 денари. 

4. Потпрограма 44 – Програма за условени парични 
трансфери. Во Буџетот за 2015 година на оваа потпрог-
рама се планирани средства од заем од Светска банка 
во износ од 179.500.000 денари. 

5. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и од-
ржување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот 
за 2015 година на оваа потпрограма се планирани 
13.400.000 денари. 

6. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална заш-
тита. Во Буџетот за 2015 година на оваа потпрограма 
се планирани 3.610.256.000 денари за социјални надо-
местоци на ставка 471, 108.900.000 денари трансфери 
до Фондот за здравствено осигурување на ставка 433 и 
81.000.000 денари за енергетска сиромаштија на ставка 
464. 

а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ 
од 3.610.256.000 денари, ќе бидат распоредени за: 

Постојана парична помош - се исплаќа на лицата 
кои се неспособни за работа и материјано необзбедени, 
кои не можат да остварат средства за егзистенција сог-
ласно со други прописи. Во 2015 година се очекува 
бројот на овие  корисници да изнесува 5.800 корис-
ници, за што ќе бидат потребни 333.000.000 денари; 

Социјална парична помош - се исплаќа на дома-
ќинства чии членови се способни за работа, но се мате-
ријално необезбедени. Во 2015 година се очекува да 
бидат опфатени околу 35.000 домаќинства. За исплата-
та на социјалната помош ќе бидат реализирани 
1.272.000.000 денари; 

Паричен надоместок за помош и нега од друго лице 
- се исплаќа на лица над 26 годишна возраст, кои не 
можат да ги вршат основните животни потреби без по-
мош од друго лице (лица со умерени, тешки и длабоки 
пречки во менталниот развој, лица со потешка и нај-
тешка телесна попреченост, потполно слепи лица, како 
и лица со трајни промени во здравственета состојба).  
Во 2015 година се очекува правото да го стекнат про-
сечно околу 26.500 корисници. Потребните средства за 
задоволување на правото ќе изнесуваат 1.480.005.000 
денари; 

Право на надоместок на плата за скратено работно 
време поради нега на дете со телесни или ментални 
пречки во развојот - ова право кое е утврдено со Зако-
нот за социјалната заштита и со Законот за работни од-
носи, го остварува еден од родителите на хендикепира-
но дете, доколку родителите се во работен однос. За 
оваа намена во 2015 година се предвидени 4.445.000 
денари; 

Еднократна парична помош и помош во натура - 
ова право можат да го остварат лица или семејства ко-

ишто се нашле во положба на социјален ризик заради 
претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подол-
го лекување или друга социјална загрозеност,  како и 
дете или младинец без родители или родителска грижа 
по напуштање на установата или згрижувачкото семеј-
ство. За оваа намена во 2015 година се предвидени  
27.000.000 денари;  

Право на домување -право на паричен надоместок 
за домување согласно со Законот за социјалната зашти-
та има лице без родители и родителска грижа до 18 го-
дишна возраст, односно по престанување на старател-
ството најмогу до 26 годишна возраст. Паричен надо-
месток за домување се обезбедува и за лицата со приз-
нат статус на бегалец, согласно со одредбите од Зако-
нот за азил и привремена заштита, се до периодот на 
преземање на оваа одговорност од страна  на локалната 
самоуправа. За оваа намена во Буџетот за 2015 година 
се предвидени 1.000.000 денари. 

Парична помош на лице кое до 18 години возраст 
имало статус на дете без родители и родителска грижа 
- со правото можат да се стекнат лицата со стекнат ста-
тус на дете без родители и родителска грижа, доколку 
по полнолетството се без средства за егзистенција, од-
носно се на редовно школување, до навршување на 26 
годишна возраст. Во рамките на ова право, се обезбе-
дува и дополнителна помош за лицата кои се запишани 
по прв пат на студиска година  од прв, втор и трет цик-
лус - докторски студии, како редовни или вонредни 
студенти  на јавните високообразовни установи. Во 
2015 година, вкупниот број на овие корисници се пред-
видува да изнесува околу  180 лица. За оваа намена во 
Буџетот за 2015 година се предвидени 43.000.000 де-
нари. 

Правото на додаток за слепило се обезбедува за 
потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а право-
то на додаток за мобилност се обезбедува на лице над 
26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет или 
лице со квадриплегија, лице со умерени, тешки и дла-
боки пречки во менталниот развој и коешто без помош 
на инвалидска количка не може да ги задоволи основ-
ните животни потреби, утврдени од стручен орган и со 
решение на центарот за социјална работа. Додаток за 
глувост се обезбедува за тотално глуво лице со нав-
ршени 26 години, коешто има потполно згасната слуш-
на перцепција и истото не може да ги задоволи своите 
животни потреби без толкувач на знаковен јазик.  За 
оваа намена во Буџетот за 2015 година се предвидени 
405.536.000. денари.  

Право на надоместок за трошоци за сместување и 
надоместок за згрижување на сместеното лице во згри-
жувачко семејство - ќе се исплатува на семејствата кои 
во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална 
заштита. Ова  право во 2015 година се предвидува да 
го остварат околу 170 семејства  кои ќе згрижат околу 
290 лица, за што се предвидени 32.000.000 денари; 

Сместување во ученички домови или други устано-
ви на деца без родители  и родителска грижа до оспо-
собувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до 
завршувањето на средното образование, ако не по-
стојат можности згрижувањето и воспитанието да се 
обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални 
проблеми (занемарено, злоставувано и социјално нео-
безбедено дете) и дете со нарушено поведение, а за кои 
центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди 
чување, воспитување, образование и нормален разви-
ток на детето. За оваа намена во Буџетот за 2014 годи-
на се планирани 1.400.000 денари. 

Партиципација за здравствена услуга во специја-
листичко консултативна и болничка здравствена заш-
тита согласно Законот за здравствено осигурување за 
корисници децата со посебни потреби, корисници на 
постојана парична помош, лицата сместени во устано-
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ви за социјална заштита и во друго семејство, кои ос-
тваруваат право на здравствена заштита според пропи-
сите за социјална заштита. За оваа намена во Буџетот 
за 2015 година се планирани 10.000.000 денари. 

Парична помош за згрижувач за лица кои по прес-
танокот на  згрижување лица во своето семејство, не се 
вработени и  не оствариле право на пензија. За оваа на-
мена во Буџетот за 2015 година се планирани 870.000 
денари. 

б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија во износ од 
108.900.000 денари, ќе бидат распоредени за остварува-
ње право на здравствена заштита на корисниците на 
социјална заштита на следниве права: постојана парич-
на помош, сместување во згрижувачко семејство, пари-
чен надоместок за помош и нега од друго лице, сместу-
вање во установи за социјална заштита, парична по-
мош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус 
на дете без родители и родителска грижа, лице-жртва 
на семејно насилство за кое се презема мерка на зашти-
та согласно со Законот за семејството и лице опфатено 
со организирано самостојно живеење со поддршка. 

в) На ставката 464 – разни трансфери, дел од сред-
ствата во износ од 81.000.000 денари се наменети за 
програма за субвенционирање на електрична енергија. 

7. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инва-
лиди од војната. Во Буџетот за 2015 година на оваа 
потпрограма се планирани 92.000.000 денари и 

8. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бе-
галци и азиланти. Во Буџетот за 2015 година на оваа 
потпрограма се планирани 38.000.000 денари. Сред-
ствата на оваа потпрограма се наменети за: исплата на 
права за лицата со признат статус на бегалец, лицата 
под супсидијарна заштита и баратели на азил, надомес-
ток на правата за внатрешно раселените лица и лица 
вратени по основа на договорите за реадмисија.  

Распределбата на финансиските средства наменети 
за социјална заштита е направена во согласност со 
обезбедените средства во Буџетот на Република Маке-
донија за 2015 година, со напомена дека во 2015 годи-
на ќе се измират и неизмирените обврски по основа на 
правата од 2014 година.  

V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-9786/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

6311. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија” 
бр.52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013 и 
41/2014) и член 41 став 3 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.155/2014), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 
УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА 
  
1. Програмата за остварување и развој на дејноста 

во ученичкиот стандард за 2015 година е изготвена сог-
ласно Законот за ученичкиот стандард и Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2015 година. 

Финансирањето на ученичките домови се врши сог-
ласно член 73 став 1 од Законот за ученичкиот стан-

дард („Службен весник на Република Македонија” број 
52/05, 117/08, 17/11,  135/11, 15/13 и 41/14). 

Во Република Македонија постојат 18 ученички до-
мови, од кои четири ученички домови се наменети за 
ученици со посебни образовни потреби и тоа за уче-
ници: со оштетен вид, со оштетен слух и говор и уче-
ници со пречки во развојот. 

Сместувањето и исхраната на учениците во ученич-
ките домови е организирано според Правилникот за на-
чинот и постапката за прием на ученици во јавните 
ученички домови (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.55/2010 и 49/2011). 

Во ученичките домови во Република Македонија 
сместување и исхрана користат околу 2.700 ученици. 
Месечната цена за сместување и исхрана, која што ја 
плаќа Министерството за образование и наука, за еден 
ученик од средното образование е 7.500 денари, за нај-
многу 10 месеци во годината. 

Со Програмата, опфатени се следните видови на 
стипендии за ученици и тоа: 

- стипендии за талентирани ученици-спортисти од 
средното образование со месечна стипендија од 2.200 
денари за девет месеци во учебната година; 

- стипендии за ученици со посебни потреби од 
средното образование во износ од 2.000 денари за де-
вет месеци во годината; 

- стипендии за социјална поддршка на ученици од 
средното образование во износ од 1.500 денари за де-
вет месеци во годината;  

- стипендии за ученици-деца без родители од сред-
ното образование во износ од 2.000 денари за девет ме-
сеци во годината; 

- стипендии за талентирани ученици-спортисти од 
средното образование со месечна стипендија од 2.700 
денари за девет месеци во учебната година; 

- стипендии за талентирани ученици од средното 
образование со месечна стипендија од 2.700 денари за 
девет месеци во учебната година; 

- стипендии за ученици со посебни потреби од 
средното образование во износ од 2.500 денари за де-
вет месеци во годината; 

- стипендии за социјална поддршка на ученици од 
средното образование во износ од 2.000 денари за де-
вет месеци во годината;  

- стипендии за ученици-деца без родители од сред-
ното образование во износ од 2.500 денари за девет ме-
сеци во годината; 

- стипендии за ученици-деца на бранителите од 
средното образование, кои се доделуваат согласно За-
конот за посебните права на припадниците на безбед-
носните сили на Република Македонија и на членовите 
на нивните семејства (“Службен весник на Република 
Македонија” број 02/02, 17/03, 03/04 и 66/07) по основ 
на потпишани договори со Министерството за образо-
вание и наука и добиваат износ од 2.200 денари за де-
вет месеци во годината; 

- стипендии за ученици-деца на починатите припад-
ници на АРМ и МВР во хеликоптерската несреќа, по 
основ на потпишани договори со Министерството за 
образование и наука во износ од 2.200 денари за девет 
месеци во годината; 

- стипендии за ученици од средното образование 
кои реализираат наставни програми од угостителско-
туристичка во износ од 2.000 денари за девет месеци во 
годината и 

- стипендии по други основи по основ на потпиша-
ни договори со Министерството за образование и на-
ука. 

Со Потпрограмата 50 – Ученички стандард соглас-
но расположивите средства за 2015 година се планира-
ат културно-забавни, спортско-рекреативни и други ак-
тивности. 
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Во Потпрограма ТИ – Реконструкција на ученички 
домови, се планираат санациони зафати кај дел од уче-
ничките домови.  

Согласно одобрените средства со Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2015 година, вкупните финансиски 
средства од раздел 16001 – Министерство за образова-
ние и наука за Потпрограма 50 – Ученички стандард и 
Потпрограма ТИ – Реконструкција на ученички до-
мови, се следните: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-9882/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6312. 
Врз основа на член 22 став (2) од Законот за 

спортот („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 
64/2012, 148/2013, 187/2013, 42/2014 и 138/2014)  и 
член 42 став (3) од Законот за извршување на Буџетот 
на Република Македонија за 2015 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 155/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 29.12.2014 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ  
ЗА 2015 ГОДИНА 

 
Агенцијата за млади и спорт во рамки на обврските 

кои произлегуваат од Законот за организација и работа 
на органите на државната управа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 
167/2010 и 51/2011), Програмата за работа на Владата 
на Република Македонија за 2015 година и Програмата 
за развој на спортот во Република Македонија за пери-
одот 2013-2017 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 4/2013), се определува во 2015 година 
непосредно да реализира дел од програмските задачи.  

Со планираните средства ќе се реализираат приори-
тетни програми со кои се остварува јавниот интерес на 
државата утврдени во членот 22 од Законот за спортот 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 
148/2013, 187/2013, 42/2014 и 138/2014), при што опре-
делба е одржување на националниот систем на натпре-
вари и учество на националните тимови, спортските 
клубови и спортистите поединци во рамки на меѓуна-
родните натпревари, одржување меѓународни спортски 
натпревари и манифестации во Република Македонија, 
научна поддршка на спортот и реализација на Проекти 
од областа на спортот.  

Согласно утврдените средства од Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2015 година, во раздел 16101 – 
Агенцијата за млади  и спорт се определува истите да 
се користат за:  

I. Програма 4, Потпрограма 40 – Меѓународна прог-
рама, ставка 463 – Трансфер до невладини организации 
за кои се утврдени средства во износ од 26.589.000,00 
денари. 

 
I. Раздел 161.01 - Агенција за млади и спорт 
Програма 4  
Потпрограма 40 - Меѓународна програма  
Ставка 463 - Трансфер до невладини организации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. Партиципација за финансирање на меѓународни 

програми на националните спортски федерации. Пла-
нирана е партиципација во реализацијата на програми-
те на националните спортски федерации за учество во 
меѓународниот систем на натпревари. Во  2015 година, 
наши спортисти, национални тимови и спортски клубо-
ви  ќе настапат  во рамки на регионални првенства,  eв-
ропски и светски првенства, купови, отворени првен-
ства и друг вид меѓународни натпревари за што се ут-
врдени средства во износ од 13.089.000,00 денари. 

2. Партиципација за финансирање на традиционал-
ни меѓународни спортски натпревари и манифестации. 
Планирана е партиципација за реализација на програ-
мите на националните спортски федерации за органи-
зација на традиционални меѓународни спортски нат-
превари и манифестации. Во Република Македонија се 
одржуваат поголем број традиционални спортски нат-
превари и манифестации во повеќе спортови. Некои од 
нив се дел од Календарите за натпревари на меѓународ-
ните спортски асоцијации, со што се валоризира и нив-
ната вредност и значај, за што се утврдени средства во 
износ од 4.300.000,00 денари. 

3. Партиципација за научна поддршка на спортот за 
изведување на фундаментални истражувања во сите 
сегменти на дејноста спорт, развојни и апликативни 
проекти од јавен и локален интерес за националниот и 
врвниот спорт, спортските клубови, училишните 
спортски клубови, националните спортски федерации 
и меѓународните спортски асоцијации – Институт за 
спорт за што се утврдени средства во износ од 
200.000,00 денари.  

4. Партиципација за финансирање националните 
спортски федерации за меѓународни активности пов-
рзани со Проектот за воведување спортски паралелки 
во Државното училиште за физичка култура „Методија 
Митевски Брицо“. Планирана е партиципација за фи-
нансирање на националните спортски федерации за ре-
ализација на меѓународни активности на учениците во 
спортските паралелки во фудбал, ракомет, кошарка и 
тенис кои се дел од Проектот за воведување спортски 
паралелки во Државното училиште за физичка култура 
„Методија Митевски Брицо“ за што се утврдени сред-
ства во износ од 4.500.000,00 денари.  

5. Партиципација за реализација на проект „Струч-
на специјализација на македонски тренери во стран-
ство“. Планирана е партиципација за финансирање на 
националните спортски федерации за поддршка на ма-
кедонски тренери заради нивно упатување на стручна 
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специјализација во странство во познати светски 
спортски центри за што се утврдени средства во износ 
од 1.500.000,00 денари.  

6. Партиципација за подготвки на спортисти од Ре-
публика Македонија за учество на Летни Олимписки 
Игри – Рио де Жанеиро 2016. Планирана е партиципа-
ција за реализација на програмите на националните 
спортски федерации за подготовки на евидентните кан-
дидати за учество Летните Олимписки Игри – Рио де 
Жанеиро 2016 за што се утврдени средства во износ од 
1.000.000,00 денари. 

7. Партиципација за организација на европски и 
светски првенства  во Република Македонија. Планира-
на е партиципација за реализација на програмите на на-
ционалните спортски федерации за организација на ев-
ропски и светски првенства во Република Македонија 
за што се утврдени средства во износ од 2.000.000,00 
денари. 

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

 
Бр. 42-9993/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
6313. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за земање и 
пресадување на делови од човечкото тело заради леку-
вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 112/14 и 144/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.12.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

          
I 

Трансплантацијата претставува медицинска проце-
дура со која се заменува одреден орган или дел од ор-
ган – ткиво/клетки со друг. Самата интервенција е хи-
руршка постапка која се применува или во животно 
загрозувачки состојби или во насока на подобрување 
на квалитетот на живот на пациентот.  

Органи кои се трансплантираат: 
- срце, бели дробови, бубрези, црн дроб, панкреас, 

црева, желудник и кожа 
Ткива/клетки кои се трансплантираат: 
- Рожница, Лангерхансови клетки, Коскена срце-

вина, Крвни садови, Срцеви залистоци 
Видови на трансплантација: 
- Автотрансплантација е трансплантација кога до-

норот е воедно и примател на трансплататот (кожа зе-
мена од еден дел на телото и имплантирана на друг 
дел) 

- Изотрансплантација е трансплантација кога доно-
рот и примателот се со иста ткивна сродност – еднојај-
чани близнаци 

- Алотрансплантација  е трансплантација кога тран-
сплантатот се зема од една единка и се имплантира на 
друга единка од ист вид 

- Ксенотрансплантација е трансплантација кога до-
норот и примателот припаѓаат на различни видови (од 
животно на човек). 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Програмата за трансплантација  за 2015 година има 

за цел особено да се опфатат состојбите за трансплан-
тација на бубрег и трансплантација на  црн дроб, и тоа 
преку: 

I. Олеснување на постапката на трансплантацијата 
на органи и ткива во интерес на пациентите 

II. Зголемување на бројот на пресадувања на органи 
и ткива од човечкото тело заради лекување пред се од 
донации од умрени и на тој начин да се спасат или по-
добрат животите на лицата на кои пресадувањето на 
органи и ткива им е неопходно што подразбира: 

- зголемување на бројот на трансплантација на буб-
рег за 60% годишно односно од извршените 37 тран-
сплантации во 2013 година на 60 во 2015 година се до-
дека не се достигне тенденција на намалување на бро-
јот на пациенти на дијализа на 5 % годишно 

- намалување на пациентите на дијализен третман 
под 1000 во 2018 година 

- Започнување со трансплантација на црн дроб кај 
возрасни на Универзитетска Клиника за дигестивна хи-
рургија  

- Започнување со трансплантација на бубрег кај де-
ца на Универзитетска Клиника за детски болести   

III. Да се изгради систем за пресадување на органи 
кој ќе обезбеди и гарантира правичен пристап кон ор-
ганите и ткивата преку: 

-  формирање на листа за чекање според видот на 
органи кои ќе се базираат на транспарентни, објектив-
ни и медицински критериуми, 

- Воспоставување на единствен регистар на дарува-
ња на органи и ткива, 

- Воспоставување на систем кој ќе гарантира квали-
тет, следливост и безбедност на постапките,а со тоа и 
позитивен исход по однос на лекуваниот пациент и  

IV. Зголемување на свесноста кај населението за 
донирање на органи и ткива, особено преку информи-
рање на јавноста за важноста на трансплантацијата на 
органи и ткива.  

Воспоставување на мрежа на болници спремни во 
секој момент да препознаат потенцијален дарител , 
болници кои можат да го извадат органот и да осигура-
ат дека истиот  ќе стигне  во центрите каде би се изве-
дувале трансплантациите.  

V. Воспоставување и одржување на централен ин-
форматички систем за вршење на дејностите за земање, 
обработка, испитување на совпаѓање на ткивата, чу-
вање, заменување и пресадување;  

  
МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 

 
Со донесувањето на Законот за земање и пресадува-

ње на делови од човечко тело заради пресадување,  и 
подзаконските акти, како и со назначувањето на Наци-
оналниот координатор за трансплантација, направени 
се сите предуслови, покрај трансплантација на бубрези 
од жив донор, да се започне и со трансплантација од 
кадавери како да заживее трансплантацијата на црн 
дроб од живи донори. 

Со одобрените средства  од Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија  во текот на 2015 година 
ќе се извршат: во Клиниката за Урологија - 40 тран-
сплантации на бубрези од жив донор и 20 од кадавери, 
во Клиниката за абдоменална хирургија  - пет тран-
сплантации на црн дроб од жив донор, а во Клиниката 
за детски болести  - 10 трансплантации на бубрези кај 
деца.  

 
Мерките и активностите на Програмата се следни: 
1. Покривање на трошоците за трансплантација на 

бубрег на Универзитетска Клиника за урологија докол-
ку се надмине бројката на трансплантација на бубрег 
од жив дарител и кадавер за која се одобрени средства 
од Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 

2. Покривање на трошоците за трансплантација на 
бубрег на останатите Здравствени установи кои се ов-
ластени за пресадување на делови од човечкото тело 
заради лекување 
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3. Покривање на трошоците за трансплантација на 
црн дроб од жив дарител на Универзитетска Клиника 
за дигестивна хирургија доколку се надмине бројката 
на трансплантации за која се одобрени средства од 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија  

4. Покривање на трошоците за трансплантација на 
бубрег на Универзитетска Клиника за детска хирургија 
доколку се надмине бројката на трансплантација на 
бубрег кај деца за која се одобрени средства од Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија. 

5. Изработка и операционализација на централен 
информатички систем за вршење на дејностите за зе-
мање, обработка, испитување на совпаѓање на ткивата, 
чување, заменување и пресадување;  

6. Зголемување на свеста за значењето и придобив-
ките од трансплантација на органи преку правилно ин-
формирање и медиумски кампањи за зголемување на 
јавната свест за самата постапка на пресадување на ор-
гани и  зголемување на јавната свест и едукација за 
придобивките од трансплантациите и за тоа што значи 
да се донираат органи,  како кај населението така  и кај 
лекарите.    

- Изготвување  на проект за семинари на кои на ле-
карите од примарното и секундарното здравство, кои 
не се директно поврзани во мрежата за транспланта-
ција, ќе им бидат образложени  законските одредби кои 
го регулираат пресадувањето на органи, како и подза-
конските акти кои регулираат специфични делови од 
оваа проблематика.  

- Зголемување на  знаењето и комуникациските 
вештини на здравствените работници околу проблема-
тиката поврзана со трансплантациите.  

- Развивање на јавната свест кај групите за под-
дршка на пациенти, невладините здруженија на паци-
енти и  новинарите  кои можат да бидат вклучени во 
постапката  за промоција на придобивките од поста-
пките на пресадување на органи, а понатаму да бидат и 
промотори за донирањето органи. 

Кампањите за подигнување на јавната свест треба 
да презентираат информации кои се однесуваат на пра-
вата на граѓаните, а пред се на пациентите во однос на 
донирањето на органи.  

 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ 

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
 
Извршувањето  на Програмата за трансплантација 

во Република Македонија за 2014 година се врши од 
страна на: 

- Министерството за здравство на Република Маке-
донија 

- ЈЗУ Универзитетската клиника за урологија 
Скопје 

- ЈЗУ Универзитетската клиника за дигестивна хи-
рургија  Скопје 

- ЈЗУ Универзитетската клиника за детска хирурги-
ја Скопје 

- ЈЗУ Институт за јавно здравје 
-Останати Здравствени установи кои се овластени 

за пресадување на делови од човечкото тело заради ле-
кување, согласно Закон 

 
Финансиски средства: 
1. Финансиски средства за трошоци за транспланта-

ција на бубрег од жив дарител и кадавер на Универзи-
тетската Клиника за урологија.  

Предвидени средства за 4 трансплантации од жив 
дарител и 4 од кадавер пресметани согласно ДСР цени-
те на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија: 

- Трансплантација на бубрег без трансплантација на 
панкреас и без катастрофални КК со цена од 685.452, 
00 денари 

- Припрема на донор и експлантација на орган (без 
разлика дали се работи за жив донор или кадавер) со 
цена од 307.100,00 денари 

- ХЛА типизацијата иде како специјалистичко-кон-
султативна услуга (специјалистички пакети) со средна 
цена од  30.000,00 денари 

Вкупно за една трансплантација: 1.022.552,00 де-
нари 

2. Финансиски средства за трошоци за транспланта-
ција на бубрег од жив дарител и кадавер на останатите 
Здравствени установи кои се овластени за пресадување 
на делови од човечкото тело заради лекување, согласно 
Закон, за 6 трансплантации по 1.022.552,00 денари 

3. Финансиски средства за трошоци за транспланта-
ција на црн дроб од жив дарител на Универзитетската 
клиника за дигестивна хирургија.  Предвидени сред-
ства за  една трансплантација од жив дарител согласно 
ДСР цените на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија: 

- Трансплантација на црн дроб со цена од 2.721.300, 
00 денари 

- ХЛА типизацијата иде како специјалистичко-кон-
султативна услуга (специјалистички пакети) со средна 
цена од  30.000,00 денари 

Вкупно за две трансплантација: 5.502.600,00 денари 
4. Финансиски средства за трошоци за транспланта-

ција на бубрег кај деца на Универзитетска Клиника за 
детска хирургија.  

Предвидени средства за две трансплантации  
пресметани согласно ДСР цените на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија: 

- Трансплантација на бубрег без трансплантација на 
панкреас и без катастрофални КК со цена од 310.000, 
00 денари 

- Припрема на донор и експлантација на орган (без 
раалика дали се работи за жив донор или кадавер) со 
цена од 307.100,00 денари 

- ХЛА типизацијата е како специјалистичко-кон-
султативна услуга (специјалистички пакети) со средна 
цена од  30.000,00 денари 

Вкупно за една трансплантација: 647.100,00 денари 
5. Финансиски средства за ангажирање на:  
a. Националниот координатор за трансплантација 

преку соодветен договор  
b. Заменик национален координатор за трансплан-

тација преку соодветен договор 
c. Национален координатор за крвотворни матични 

клетки преку соодветен договор 
6. Финансиски средства за зголемување на свеста за 

значењето и придобивките од трансплантација на орга-
ни преку медиумски кампањи во износ од 300.000,00 
денари 

7. Финансиски средства за доопремување на Јавни-
те здравствени установи со соодветна медицинска оп-
рема со цел зајакнување на мрежата и вклучување во 
истата за трансплантација на бубрег (ЈЗУ УК за ТОА-
РИЛУЦ, УК за дигестивна хирургија, УК за Гастроен-
терохепатологија, ЈЗУ Институт за трансфузиона ме-
дицина, ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија, КБ 
Битола, КБ Тетово и КБ Штип, Универзитетска клини-
ка за хируршки болести “Св. Наум Охридски“ Скопје и 
Градска општа болница “ 8-ми Септември“, Скопје),  
како и набавка на лекови кои не се на позитивната лис-
та во износ од 1.088.032.00денари.                                                                                                                                                                          

8. Средства за стимулација на тимовите за тран-
сплантации 

9. Средства за стимулација на болничките коорди-
натори  

10. Финансиски средства за  погребни трошоци за 
кадаверот. 
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Табела: Финансиски средства за реализација на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 

2015 година 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија 

за 2015 година во вкупен износ од 30.000.000,00 денари од кои 4.000.000,00 денари од основниот буџет и 
26.000.000,00 денари oд буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство. 

 
II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
Бр. 42-10091/1                                                                                                                          Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година                                                                                                                         на Владата на Република 
Скопје                                                                                                     Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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