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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
504. 

Врз основа на член 18, став 1, точка 1 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 42/01, 05/03, 58/06 и 110/08), Претседателот на Ре-
публика Македонија донесе  

 
С Т Р А Т Е Г И Ј А  

ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

ВОВЕД 
 
Стратегијата за одбрана на Република Македонија 

(во натамошниот текст: Стратегија) е документ кој да-
ва стратегиски насоки за развојот и функционирањето 
на системот за одбрана на Република Македонија до 
2015 година.  

Стратегијата произлегува од Уставот на Република 
Македонија, Законот за одбрана, Стратегијата за наци-
онална безбедност и стратегиската определба на Вла-
дата на Република Македонија за интеграција во евро-
атлантските структури. Одбранбената политика на Ре-
публика Македонија во целост ги прифати принципите, 
целите и задачите кои произлегуваат од Стратегискиот 
концепт на НАТО, од Сеопфатните политички насоки 
на НАТО од Самитот во Рига во 2006 година и Европ-
ската безбедносна стратегија од 2003 година.   

Врз основа на процената на идните безбедносни за-
кани, ризици и предизвици за националната безбедност 
на Република Македонија, Стратегијата ги дефинира 
стратегиските одбранбени мисии и насоките за нивно 
исполнување, дава визија за развој на способностите на 
Министерството за одбрана (МО) и Армијата на Репуб-
лика Македонија (АРМ), ги идентификува потребните 
ресурси за одржување и развој на системот за одбрана 
и обезбедува насоки за политичка и воена интеграција 
во НАТО. 

Стратегијата ќе придонесе за одржување континуи-
тет на политичкиот консензус во општеството во врска 
со развојот на системот на одбрана, за воспоставување 
заедничка визија за идните одбранбени потреби и за 
постојано унапредување на соработката помеѓу субје-
ктите на системот за одбрана. 

Стратегијата е усогласена со обврските и одговор-
ностите кои ќе произлезат од членството на Република 
Македонија во НАТО и во ЕУ. Преку активното учес-
тво во Партнерството за мир (ПзМ), Процесот за пла-
нирање и преглед на силите (ПАРП), Акциониот план 
за членство во НАТО (МАП) и Европската безбедносна 
и одбранбена политика (ЕБОП), Република Македонија 
воспостави широка одбранбена соработка со земјите на 
НАТО и на ЕУ.   

Стратегијата е јавен документ и претставува основа 
за продолжување и унапредување на планирачкиот 
процес за развој на одбраната на долг рок.   

 
I. ВРЕДНОСТИ И ИНТЕРЕСИ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Националите одбранбени интереси се вредности и 

состојби кои директно произлегуваат од темелните вред-
ности утврдени во Уставот на Република Македонија.   
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2. Траен интерес1  претставува “зачувување на не-

зависноста, суверенитетот и територијалниот интегри-
тет и унитарниот карактер на државата како суштестве-
на рамка за зачувување и унапредување на државниот 
идентитет на Република Македонија и слободно негу-
вање и изразување на етничкиот и културниот иденти-
тет на сите граѓани”.   

 
3. Витални национални интереси се:  
- заштита и унапредување на мирот и на безбедно-

ста, на животот и на здравјето, на имотот и на личната 
безбедност на граѓаните; 

- зачувување и унапредување на демократските 
вредности на државата: човековите слободи и права, 
владеење на правото, политичкиот плурализам, начело-
то на поделба на власта, заштита на културниот иден-
титет и наследство на сите граѓани на Република Маке-
донија;  

- зачувување и унапредување на цврстата и функци-
онална мултиетничка демократија и постојано унапре-
дување на меѓуетничките односи; 

- стимулирање одржлив економски и социјален раз-
вој на Република Македонија врз принципите на пазар-
ната економија, приватната сопственост и претприем-
ништвото;  

- политичко-одбранбена интеграција во НАТО, по-
литичка, економска и безбедносна интеграција во 
Европската Унија и активно учество во другите облици 
на меѓународна соработка. 

 
4. Важни интереси на Република Македонија кои 

ги претставуваат неопходните предуслови за да можат 
да се реализираат виталните интереси се: 

- учество во зачувувањето и унапредувањето на ми-
рот и стабилноста во светот, во Европа и во регионот;  

- зачувување и унапредување на меѓународниот по-
редок врз основа на правилата и принципите на меѓу-
народното право;  

- развивање и одржување на сите форми на сорабо-
тка со соседите, во поддршка на виталните интереси на 
Република Македонија, но и на пошироките регионал-
ни и глобални интереси;  

- градење и унапредување на праведна социјална 
држава од аспект на ефикасност на државната админи-
страција, во насока на постоење на еднакви можности 
за сите граѓани без оглед на половата, расната, верска-
та, политичката или етничката припадност;  

- зачувување и унапредување на внатрешната ста-
билност на државата како предуслов за одржлив поли-
тички, економски и социјален развој и постоење на 
општ консензус на сите граѓани за заеднички интереси;  

                                                                 
1 Согласно Уставот на Република Македонија и Стратегијата за 
национална безбедност на Република Македонија, Скопје, јануа-
ри 2008 
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- развој на модерно општество со развиени комуни-
кации и односи меѓу граѓаните во насока на постоење 
на заеднички културни вредности, јакнење на демо-
кратскиот карактер и доближување кон модерните де-
мократски глобални текови;  

- заштита и унапредување на животната средина.  
  
5. Соработката со меѓународните безбедносни орга-

низации - ООН, НАТО, ЕУ и ОБСЕ овозможува актив-
но учество во креирањето на глобалната одбранбена 
политика и подобрување на националните способности 
за справување со новите закани, ризици и предизвици 
и поефекасно управување со цивилните и воените ка-
пацитети.  

 
6. Република Македонија припаѓа на Евроатлант-

скиот регион и нејзината безбедност е неделива од  
безбедноста на НАТО, регионот и глобалната безбед-
ност. Во тој дух, политичкaта и воената интеграција во 
НАТО претставува стратегиска определба за нашата 
земја.   

Политиката на “отворени врати” на НАТО и одржу-
вањето на силната трансатлантска врска се од круци-
јална важност за безбедноста на Европа.  

Република Македонија има широк политички и оп-
штествен консензус во поддршка на нашата определба 
за активно учество во изградбата на безбедноста и ста-
билноста во Евроатлантската област. Во таа насока,  
постојано ќе даваме придонес за зајакнување на евро-
атлантската безбедност преку учество во ООН, НАТО 
и ЕУ -предводени операции за поддршка на меѓународ-
ната безбедност и стабилност.  

Република Македонија, на долг рок, ќе развива опе-
ративни способности за распоредливи и одржливи си-
ли, подготвени и опремени за распоредување во меѓу-
народни операции. Долготрајниот придонес во меѓуна-
родни операции постепено ќе се зголемува согласно 
националните интереси и развојот на оперативните 
распоредливи способности на АРМ. 

 
7. Република Македонија интензивно ќе работи на 

целосно интегрирање во ЕУ и на остварување активен 
проднес во развојот на Заедничката надворешна без-
бедносна политика и Европската безбедносна одбран-
бена политика. 

 
8. Стратегиското партнерство со САД е од особено 

значење за безбедноста, стабилноста и за економскиот 
развој на Република Македонија и регионот. Партнерс-
твото и поддршката од страна на САД резултираше со 
силна помош во изградбата на воените сили на АРМ, 
како и со значаен придонес на Република Македонија 
во глобалната борба против тероризмот.  

  
9. Република Македонија ќе се залага за постојано 

унапредување на регионалната и на билатералната со-
работка во областа на одбраната.  

 
II. БЕЗБЕДНОСНО ОПКРУЖУВАЊЕ 

 
1. Денешниот современ свет се карактеризира со 

брзи, комплексни и динамични промени и се соочува 
со нови асиметрични закани и ризици кои се во пораст 
како: тероризмот, транснационалниот организиран 
криминал, војна од четврта генерација, пролиферација-
та на оружје за масовно уништување, верски радикали-
зам и екстремизам, илегална миграција, нестабилни и 
нефункционални држави и компјутерски (сајбер) напа-
ди. Предизвиците како енергетската зависност и кли-
матските промени, исто така може да имаат негативно 
влијание на националната и меѓународната безбедност.  

Земајќи ги предвид димензиите на современите за-
кани и ризици, глобалниот пристап и соработката со 
ООН, НАТО, ЕУ и ОБСЕ се неопходен инструмент за 
успешно справување со истите.   

2. НАТО и ЕУ се клучните фактори за одржување и 
зајакнување на регионалната безбедност, стабилност и 
просперитет. Политиката на “отворени врати” на НА-
ТО и на ЕУ за проширување со земјите од Западен Бал-
кан придонесе за позитивен развој на регионалната без-
бедност. Предизвикот за членство во НАТО и во ЕУ се 
силни мотивирачки фактори за сеопфатни национални 
реформи.   

3. Стратегиското безбедносно опкружување на Ре-
публика Македонија значително се промени и се подо-
бри во последните неколку години. Демократските 
промени во земјите од ЈИЕ и поддршката на НАТО и 
на ЕУ имаат зголемено влијание во евроатлантските 
интегративни процеси. Овие позитивни промени ја 
креираат современата политичка и безбедносна сцена 
во Западен Балкан, каде мирот, соработката, економ-
скиот и демократскиот развој помеѓу државите видли-
во се подобруваат и придонесуваат за напредокот на 
целиот регион, а воедно и за напредок на Република 
Македонија. 

4. Република Македонија не се соочува со директна 
конвенционална закана по националната безбедност, 
но истата не може да се исклучи. Состојбите и проце-
сите во поширокото и поблиското опкружување ја соо-
чуваат со современите безбедносни закани и ризици. 

5. Република Македонија се соочува со следните 
видови закани и ризици по националната безбедност:   

- тероризмот, со кој се загрозуваат мирот, безбедно-
ста, интересите на земјата и на светот, а претставува и 
реална закана за персоналот распореден во меѓународ-
ни мисии; 

- транснационалниот организиран криминал во сите 
форми, корупција и злоупотреба на стратегиските ма-
теријали и технологии со двојна намена; 

- пролиферација и употреба на оружје за масовно 
уништување претставува закана на глобално ниво со 
најголеми последици и штетни ефекти; 

- регионални конфликти и кризи; 
- манифестации на радикален национализам и ек-

стремизам;  
- етничка и верска нетрпеливост;  
- поседување големи количини нелегално мало и 

лесно оружје и муниција; 
- недозволени активности на странски разузнавачки 

служби; 
- компјутерски криминал и загрозување на инфор-

матичките системи и технологии; 
- природни непогоди и техничко–технолошки (ин-

дустриски) несреќи од поголем обем;  
- епидемии; 
- деградација и уништување на животната средина 

и на еколошките потенцијали; 
- внатрешни економско - социјални проблеми, еко-

номски криминал, сиромаштија, невработеност. 
 
6. Република Македонија ќе остане внимателна и 

подготвена да се соочи со заканите и ризиците по неј-
зината национална безбедност. Во таа насока ќе про-
должи унапредувањето на системот за одбрана на Ре-
публика Македонија со развој на воени способности за 
одбрана на државата, за поддршка на државните инсти-
туции, за придонес во колективната одбрана и во меѓу-
народните операции.  
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III. СТРАТЕГИСКИ МИСИИ НА СИСТЕМОТ  
ЗА ОДБРАНА 

 
1. Во поддршка на националната безбедност, систе-

мот за одбрана на Република Македонија ги дефинира 
следните стратегиски мисии: 

- одбрана и заштита на територијалниот интегритет 
и независноста на Република Македонија; 

- учество во колективната самоодбрана на НАТО; 
- придонес во операции во целокупниот спектар на 

мисии на ООН, на НАТО, и на ЕУ; 
- заштита на пошироките интереси на Република 

Македонија. 
 

Одбрана и заштита на територијалниот интегритет 
и независноста на Република Македонија 

 
2. Во одбраната и заштитата на територијалниот ин-

тегритет и независноста, Република Македонија ќе ги 
ангажира сите капацитети на системот за одбрана. 
Примарна мисија на АРМ е одбрана на независноста, 
територијалниот интегритет и суверенитет, унитарниот 
карактер на државата и заштита на населението од над-
ворешни закани. Во случај на кризна состојба2  АРМ ќе 
ги поддржува силите на полицијата3  и државните ин-
ституции и ќе им дава помош при природни катастро-
фи и епидемии, техничко-технолошки и други опасно-
сти и кризни состојби. 

По постигнувањето на полноправно членство на Ре-
публика Македонија во НАТО, АРМ заедно со силите 
на земјите членки ќе изведува колективни одбранбени 
операции за заштита на независноста, територијалниот 
интегритет и суверенитет на Републиката.  

Како и досега, Република Македонија ќе продолжи 
да дава континуирана поддршка на силите на земјите-
членки кои се стационирани или транзитираат низ на-
шата држава. 

 
Учество во колективната самоодбрана на НАТО 
 
3. По постигнувањето на полноправно членство на 

Република Македонија во НАТО, АРМ ќе учествува во 
колективната самоодбрана на територијата на земјите 
членки заради возобновување и одржување на безбед-
носта во Северноатланската област. За таа цел, Репуб-
лика Македонија спроведе сеопфатни национални ре-
форми според барањата на Акциониот план за членс-
тво на НАТО и во тој процес целосно ги подготви сво-
ите институции за целосно превземање на одговорно-
стите кои произлегуваат од членството на истата Али-
јанса.    

 
Придонес во операции во целокупниот спектар на 

мисии на ООН, на НАТО и на ЕУ 
 
4. Република Македонија континуирано ќе дава 

придонес во меѓународните операции предводени од 
ООН, од НАТО и од ЕУ, како начин за промоција на 
мирот и нејзините безбедносни интереси. Политичките 
и воените одлуки за активно учество во операциите 
предводени од ООН, од НАТО од ЕУ или други коали-
циски партнери ќе се донесуваат од случај до случај. 

                                                                 
2 Закон за управување со кризи, 2005 година Упатство за начинот 
на учество на дел од АРМ во кризна состојба, 2006 година 
3 Упатство за оперативни и други постапки за АРМ за поддршка 
на полицијата во случај на кризна состојба, 2006 година 
 

Навременото и соодветното вклучување во политички-
от и воениот процес за донесување одлуки за конкрет-
ната операција е важно за Република Македонија за по-
стигнување учество во употребата на меѓународните 
сили и во процесот на постконфликтната консолидаци-
ја на земјата-домаќин. 

 
5. За придонес во целиот спектар на операции пред-

водени од ООН, од НАТО и од ЕУ Република Македо-
нија ќе развие и ќе одржува распоредливи способности 
на ниво од 50% од севкупната структура на копнените 
сили на АРМ. На барање на НАТО, како свој придонес 
АРМ ќе распоредува максимална воена сила на ниво на 
една средна пешадиска баталјонска група и национален 
елемент за поддршка.  

Во поглед на долгорочниот придонес во меѓународ-
ни операции едновремено ќе учествуваме со единици и 
воен персонал кој постепено ќе се зголемува до најмал-
ку 8% од севкупната структура на копнените сили на 
АРМ, соодветно на динамиката на развојот на распо-
редливите способности. 

 
6. Република Македонија, како земја-кандидат за 

членство во ЕУ активно ќе учествува во развојот на 
Европската безбедносна и одбранбена политика. Ќе 
продолжи во континуитет придонесот во операциите 
предводени од ЕУ преку Каталогот на ЕУ капацитети-
те и борбените групи на ЕУ.  

 
Заштита на пошироките интереси на Република 

Македонија 
 
7. За заштита и промоција на пошироките интереси 

Република Македонија ќе: 
- одржува регионална и меѓународна одбранбена 

соработка со земјите членки на ООН, на НАТО, на ЕУ 
и на ОБСЕ со цел градење доверба и безбедност во ре-
гионот и пошироко во евро-атлантската област; 

- обезбедува воено-дипломатска поддршка на сојуз-
ниците и на партнерите; 

-  учествува во воени вежби, конференции, состано-
ци и други форми на соработка;  

- обезбедува воена обука и поддршка со воени сове-
тодавни тимови; 

- учествува во исполнувањето на меѓународните 
конвенции и договори за контрола и непролиферација 
на оружјето за масовно уништување и изградба на мер-
ките за доверба и безбедност. 

 
8. Република Македонија активно ги поддржува 

мерките на ООН и на ОБСЕ кои имаат за цел контрола 
на оружјето, превенцијата на пролиферацијата на 
оружјето за масовно уништување и капацитети за нив-
на употреба. Ќе се залагаме за проширување на нашиот 
придонес во тој правец, како начин на промоција на 
мирот и на унапредувањето на мерките за изградба на 
доверба и безбедност во светот.   

 
IV. РАЗВОЈ НА СИСТЕМОТ ЗА ОДБРАНА 

 
1. Одбраната на Република Македонија се органи-

зира како систем за одбрана и заштита на територијал-
ниот интегритет и независноста на Републиката. Систе-
мот за одбрана е клучен инструмент за заштита и про-
моција на трајните, виталните и важните интереси на 
Република Македонија. Одбраната ја остваруваат гра-
ѓаните, органите на државната власт – Претседателот, 
Собранието и Владата на Република Македонија, МO и 
АРМ.  
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Трговските друштва, јавните претпријатија, устано-
вите, службите и единиците на локална самоуправа мо-
же да извршуваат задачи од областа на одбраната. 

Одбраната може да се остварува и преку соработка 
со колективните системи за безбедност и одбрана во 
кои Република Македонија пристапила. 

 
2. Системот за одбрана на Република Македонија за 

да одговори на комплексните барања за одбрана на 
земјата и на НАТО и на сите идни национални и меѓу-
народни обврски, континуирано се гради и се развива 
врз основа на:  

- проценките за современите безбедносни закани, 
ризици и предизвици на национално, на регионално и 
на глобално ниво;  

- барањата кои произлегуваат од стратегиските ми-
сии;  

- националните ресурси и проектираните економски 
можности;  

- научените лекции од учеството во меѓународните 
операции.  

  
3. За исполнување на стратегиските одбранбени ми-

сии одбранбената политика е насочена кон:  
- развивање на способности за одбрана на земјата;  
- унапредување на механизмите на демократската и 

цивилната контрола врз АРМ и нејзината употреба во 
функција на целите на надворешната политика; 

- развој на капацитетите на МО за ефикасно управу-
вање со одбранбените ресурси и процеси; 

- доизградба, развој и одржување на воените спо-
собности на АРМ; 

- интеграција во политичката, во одбранбената и во 
воената структура на НАТО; 

- вклучување и придонес во Европската безбеднос-
на и одбранбена политика;   

- континуиран придонес во меѓународните опера-
ции за поддршка на мирот и безбедноста.  

 
4. Република Македонија ќе продолжи да ја инсти-

туционализира демократската и цивилната контрола 
врз АРМ согласно Уставот и законите. 

 
5. Претседателот на Република Македонија, како 

врховен командант на АРМ, наредува употреба на Ар-
мијата во операциите за одбрана и заштита на земјата.   

 
6. Собранието на Република Македонија е надлеж-

но за донесување одлуки за учество на АРМ во меѓуна-
родни операции надвор од територијата на Република 
Македонија. По зачленувањето во НАТО, одлука за ис-
праќање на единици на АРМ надвор од територијата на 
Република Македонија за учество во меѓународни опе-
рации предводени од НАТО, како и во примената на 
правото на индивидуална или колективна самоодбрана, 
согласно ратификуваните меѓународни договори, ќе 
донесува Владата на Република Македонија.    

Владата на Република Македонија донесува одлуки 
за испраќање на единиците на АРМ надвор од нацио-
налната територија за учество во вежбовни активности, 
обука и хуманитарни операции. 

Системот за командување и контрола со АРМ бара 
посветено стратегиско лидерство, способно за навреме-
но одлучување за употреба на АРМ во операции за 
превенција на конфликти, управување на кризи и учес-
тво во целиот спектар на операции. 

7. Развојот и одржувањето на системот за безбед-
ност и одбрана е една од основните задачи на Владата 
на Република Македонија во интерес на граѓаните. 
Владата ќе ги зајакне капацитетите за креирање и воде-
ње на одбранбената политика, како и за ефикасно доне-
сување на одлуките во врска со колективната самоод-
брана и придонесот на АРМ во меѓународни операции. 

 
8. Органите на државната управа континуирано ќе 

се подготвуваат за остварување на нивната функција и 
ќе ги унапредуваат капацитетите и способностите за 
поддршка на системот за одбрана во целина.  

Натамошните активности ќе продолжат во насока 
на зајакнување на нивните институционални капаците-
ти за идентификување и споделување на обврските кои 
ќе произлезат од членството во НАТО и во ЕУ. 

 
9. Разузнавањето и контраразузнавањето, како под-

дршка на системот за одбрана на Република Македони-
ја, ќе обезбедат навремено предупредување од закани-
те и ризиците по националната безбедност. Агенцијата 
за разузнавање, Управата за безбедност и контраразуз-
навање при МВР и Воената служба за безбедност и раз-
узнавање во МО ќе продолжат со унапредување на со-
работката во насока на постигнување на компатибил-
ност со НАТО и унапредување на обуката. Военото 
разузнавање ќе се преструктуира во насока на посилна 
поддршка на експедициските операции.    

 
10. За долготраен придонес во целиот спектар на 

операции предводени од НАТО, АРМ ќе развие и ќе 
одржува еден распоредлив среден пешадиски баталјон 
(СПБ), способен за високоинтензивни борбени дејства. 
СПБ ќе се генерира од активниот персонал на стан-
дардните средни пешадиски баталјони, единиците за 
борбена и за борбено-сервисна поддршка, но ќе може 
со мобилизирање да се вклучи и резервната компонен-
та. Баталјонот долгорочно ќе се опреми со современи 
оклопни транспортери на тркала, комуникациска опре-
ма, опрема за АБХ-заштита и индивидуални борбени 
системи. 

 
11. Највисок облик на организирање борбени сили 

за распоредување надвор од територијата на Република 
Македонија ќе претставува средната пешадиска батал-
јонска група. Баталјонската група ќе биде способна за 
распоредување и самостојно изведување на борбени 
дејства во целокупниот спектар на мисии и операции 
на НАТО, како и за вклучување во повисоки мултина-
ционални формации. 

Структурата на баталјонската група ќе се приспосо-
бува според барањата на конкретната мисија, со дода-
вање елементи за борбена и за логистичка поддршка 
кон силите на еден СПБ.  

 
12. Како национална одговорност за контрола и за-

штита на воздушниот простор, Република Македонија 
ќе го развие Системот за против-воздушна одбрана 
(ПВО) со потребни капацитети и способности за воз-
душно набљудување и јавување, против-воздушна за-
штита, командување и контрола и потребна инфрастру-
ктура за поддршка во делот за патролирање во воздуш-
ниот простор. 

Системот за ПВО ќе биде компатибилен со НАТО 
стандардите и ќе биде дел од Интегрираниот НАТО си-
стем за ПВО (NATINADS).  

Патролирањето во воздушниот простор, како еле-
мент на системот за ПВО, ќе се реализира преку развој 
на сопствени капацитети или билатерален аранжман со 
НАТО или земја од регионот, согласно НАТО препора-
ките.  
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13. Имплементација на Стратегијата за одбрана ќе 
биде континуиран процес, согласно промените во без-
бедносното опкружување, безбедносната состојба во 
Европа и на глобално ниво, интеграцијата на Републи-
ка Македонија во НАТО и во ЕУ и на економските 
можности на земјата.     

 
14. Стратегијата претставува основа за донесување 

на Долгорочен План за развој на одбраната и за уна-
предување на системот за одбрана.   

 
V. ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТ-
НИ ПРОЦЕСИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
1. Министерството за одбрана е одговорно за развој 

и одржување на националниот систем за одбрана, сеоп-
фатна поддршка на АРМ, стратегиско одбранбено пла-
нирање, ефикасно управување со одбранбените ресур-
си, меѓународна одбранбена соработка, зајакнување на 
способностите за одбранбено планирање со НАТО, 
подготовка за интеграција во политичката и воената 
структура на НАТО, развој на воените способности за 
придонес во колективната самоодбрана во НАТО и 
континуиран придонес во меѓународни операции.  

Република Македонија во континуитет темелно го 
планира и спроведува претструктуирањето на МО и 
АРМ, управувањето со ресурсите во одбраната, попол-
нувањето со воен и цивилен персонал, соодветната и 
правична етничка застапеност, опремувањето и модер-
низацијата, образованието и обуката, К-4, логистиката, 
инфраструктурата и стабилното финансирање на од-
браната. Тековното преструктуирање ќе се спроведе во 
истиот дух, синхронизирано со преструктуирањето на 
единиците и командите на АРМ.  

Спроведувањето на Стратегијата за одбрана од МО 
бара воспоставување на ефективни и ефикасни вна-
трешни работни процеси, унапредување и развој на си-
стемот за долгорочно планирање, програмирање, буџе-
тирање и извршување (ППБИ), зајакнување на плани-
рачките способности за учество во одбранбеното пла-
нирање на НАТО и воспоставување на ефикасен и 
функционален логистички систем.   

 
2. Сеопфатното стратегиско одбранбено планирање е 

од суштинска важност за одржување и развој на ефикасен 
систем за одбрана и подготовка за учество во одбранбено-
то планирање на НАТО. МО забрзано ќе ги зголеми 
своите цивилно-воени планирачки капацитети за:  

- планирање и спроведување на одбранбените ре-
форми, преку децентрализација на функциите и вове-
дување на современи комуникациски и информатички 
системи; 

- поддршка на меѓународните операции; 
- учество во одбранбеното планирање на НАТО; 
- меѓународна одбранбена соработка и одбранбена 

дипломатија. 
Одбранбеното планирање во МО треба да го најде 

балансот помеѓу способностите за одбрана на држава-
та, развојот на распоредливите способности на АРМ, 
способностите за учество во колективната самоодбрана 
на НАТО и самостојното делување во сите сценарија 
на стратегиско опкружување. 

За да го постигне тоа, МО ќе посвети поголемо вни-
мание на стручното усовршување на цивилните и на 
воените експерти за одбранбено планирање преку нив-
на едукација и специјализација во земјите на НАТО и 
вклучување во структурите на НАТО.  

3. Натамошното унапредување на системот за 
ППБИ во МО и АРМ мора да продолжи во насока на 
целосна имплементација на секоја од фазите на ППБИ 
со цел да се постигне оптимално алоцирање на ресур-
сите и максимализирање на одбранбените капацитети и 
способности.  

Унапредувањето на системот за ППБИ, покрај по-
стигнувањето на компатибилност со одбранбеното пла-
нирање на НАТО, има за цел подобрување на системот 
за управување со ресурси кој ќе овозможи градење на 
одржлив, спроведлив и транспарентен буџет, со што ќе 
се обезбеди целосна координирана поддршка за потре-
бите на војникот и извршувањето на мисиите. Во прет-
стојниот период ќе се работи на зајакнување на капаци-
тетите за да се унапредат конкретните фази од систе-
мот за ППБИ, како и нивно меѓусебно поврзување. 

Во таа насока е и заложбата да се децентрализира 
извршувањето на буџетот на ниво на ГШ и тактичките 
команди за да се обезбеди директна финансиска поддр-
шка за спроведување на плановите за обука и одржува-
ње на готовноста на единиците.  

 
4. МО ќе развие сеопфатен и транспарентен Долго-

рочен план за развој на одбраната на Република Маке-
донија со кој ќе се поврзат стратегиските мисии со дол-
горочните одбранбени развојни цели на системот за од-
брана, структурата и способностите на МО и АРМ, ка-
ко и потребните ресурси за постигнување на тие раз-
војни цели.   

 
5. МО ќе продолжи со подобрување на способно-

стите за поефикасно командување и контрола преку 
развој на современи, заштитени и интегрирани комуни-
кациски системи. Имплементацијата на Стратегијата за 
развој на глобално-комуникацски информациски си-
стем ќе продолжи преку реализација на проектите за 
оптичко-дигитален комуникациски систем и Перосна-
лен систем за управување со ресурсите. Ќе се изврши 
доградба на постоечките комуникациско-информаци-
ски системи во областа на Документ менаџмент си-
стем, Логистичко-информациски систем, и Географ-
ско-информациски систем.   

Континуирано ќе се инвестира во развојот на адми-
нистративната, физичката и информатичката безбед-
ност, согласно стандардите на безбедносната политика 
на НАТО и на ЕУ. 

  
6. Приоритет на долг рок во процесот на управува-

ње со човечките ресурси ќе биде: 
- привлекување и задржување на добро образован и 

обучен персонал;   
- имплементација и развој на системот за управува-

ње со човечки ресурси; 
- обезбедување на соодветна и правична застапе-

ност од етничките заедници; 
- имплементација на концептите за развој на офи-

церскиот и подофицерскиот кор и унапредување на 
Концептот за резервни сили;  

- обезбедување континуирана и секвенцијална еду-
кација на офицерскиот и подофицерскиот кор, како и 
на цивилните експерти во одбраната; 

- воспоставување на модерен и транспарентен си-
стем за евалуација на офицерите, подофицерите и вој-
ниците во АРМ; 

- спроведување на политиката за поставување во 
АРМ која ги поврзува воените евиденциони специјал-
ности со позициите, како и со потребната обука и еду-
кација;  

- воспоставување транспарентен и објективен си-
стем за унапредување на воениот персонал заснован на 
постигнатите резултати и стекнатите заслуги;  

- зголемување на застапеноста на жените во АРМ;  
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- преструктуирање на системот на плати и додатоци 
во АРМ;  

- унапредување на програмите за регрутирање и 
пензионирање и на системите за поддршка при премин 
на воениот персонал во цивилен живот. 

 
7. Најголем предизвик во иднина ќе биде да се 

привлече и да се задржи квалитетен персонал во MO и 
во АРМ. Интересот за служба во АРМ е се уште висок, 
но со подобрувањето на економската состојба во држа-
вата треба да се очекува воената професија да биде се 
помалку атрактивна. Затоа е неопходно во кус времен-
ски период да се унапреди системот за управување со 
персоналот во МО и во АРМ, кој ќе овозможува ефи-
касно управување со кариерата на воениот и на цивил-
ниот персонал, како и соодветно пополнување на АРМ.  

Континуирано ќе се преземаат мерки за подобрува-
ње на животниот стандард на воениот и цивилниот 
персонал со имплементација на Проектот за изградба 
на станови за припадниците на АРМ.   

  
8. Ќе продолжи посветеноста на имплементацијата 

на охридскиот Рамковен договор преку соодветна и 
правична етничка застапеност во персоналната стру-
ктура на МО и на АРМ, како и определбата за зголему-
вање на нивото на застапеност на етничките заедници 
кои се послабо застапени.   

 
9. Родовата застапеност е исто така важна компо-

нента на системот за  одбрана. Жените во АРМ имаат 
значаен придонес за целокупниот успех на силите. Не 
постојат законски ограничувања за жените во сите сег-
менти на АРМ, но мора да внимаваме на администра-
тивните пречки кои може да го отежнат нивното напре-
дување во кариерата. МО и АРМ периодично ќе го 
надгледуваат статусот на родовата застапеност во од-
браната и ќе даваат извештаи и препораки за унапреду-
вање на процесот.  

 
10. Подготовката на воениот персонал за реинтегра-

ција во цивилен живот ќе се спроведува согласно 
одредбите од Законот за служба во АРМ и преку про-
грамите за реинтеграција.  

 
11. Системот за образование и обука во МО и АРМ 

ја опфаќа целокупната едукација во текот на кариерата 
на вработените. Во рамките на овој систем се обезбеду-
ва континуирано стручно оспособување и усовршува-
ње, почнувајќи од почетно – влезно ниво на сите кате-
гории персонал. Стратегиското управување со систе-
мот на образование и обука ќе се спроведува согласно 
Стратегијата за образование и обука во системот за од-
брана, преку изработка на политики и програми, коор-
динација, следење и усогласување на потребите за 
образование и обука.  

 
12. Ќе продолжи посветеноста на едукацијата на 

офицерите во согласност со стандардите на земјите 
членки на НАТО и доследната примена на Концептот 
за развој на офицерскиот кор на АРМ. Воената акаде-
мија, како единствена воена високо-образовна институ-
ција во Република Македонија ќе школува, оспособува 
и усовршува офицери за потребите на АРМ, ќе врши 
образование на кадри и за потребите на ЦУК и ДЗС, а 
ќе биде отворена и за студенти од странство. Воената 
академија ќе биде одговорна и за научно-истражувачка 
дејност и за промовирање и примена на нови техноли-
гии во областа на одбраната.   

 
13. Членството на Република Македонија во НАТО 

и интеграцијата на АРМ во воените структури на НА-
ТО повлекува работа на голем број персонал во  мулти-
национална средина и вклученост во меѓународни ини-

цијативи. Во таа насока, со зголемен интензитет се раз-
вива процесот на изучување англиски јазик и развој на 
јазични способности на персоналот во МО и во АРМ. 
Соодветно значење во согласност со потребите и ниво-
то на соработка ќе му се даде и на изучувањето на 
францускиот и на германскиот јазик. Со оглед на важ-
носта на јазичните вештини, кои се неопходност за 
функционирање како дел од НАТО, овој процес ќе про-
должи со силно темпо и во иднина. 

  
14. Сè поголеми се потребите на АРМ за современа 

воено-техничка опрема која ќе обезбеди зголемување 
на оперативните и борбените способности, распоред-
ливоста, мобилноста, заштитата на силите, спроведува-
њето на обуката, како и одржувањето на истата. Во мо-
ментов АРМ е опремена со воена опрема која е функ-
ционална и може да ги задоволи барањата на тековните 
мисии и операции, како и иницијалните барања на НА-
ТО. Сепак, со зголемените барања на идните мисии и 
операции, а земајќи ја предвид староста на поголемиот 
дел од опремата, ќе се набави современа воено-технич-
ка опрема. 

Финансиските можности на државата налагаат овој 
процес на модернизација да се спроведува постепено и 
на долг рок.  

Паралелно со процесот на модернизација на опре-
мата, АРМ ќе се ослободува од застарените и нефунк-
ционални вооружени системи, како и од вишокот 
оружје. 

 
15. Опремувањето и модернизацијата на АРМ со 

современа военo–техничка опрема е долгорочен про-
цес, при што целосно ќе се води сметка за животниот 
циклус на вооружените системи, за приоритетните по-
треби на декларираните единици за придонес во опера-
ции предводени од НАТО и нивото на готовност на 
единиците. 

МО ќе ја подобри ефикасноста на аквизицискиот 
процес преку унапредување на системот за ППБИ, 
транспарентно водење на набавките и континуирано 
распоредување на ресурсите на ниво од најмалку 20% 
од одбранбениот буџет. 

 
16. На логистичкиот систем во МО и АРМ му е не-

опходна реформа за подобрување на неговата ефикас-
ност, одржливост и флексибилност. МО и АРМ ќе про-
должат со унапредување и имплементација на Концеп-
тот за логистичка поддршка и Концептот за национал-
ни елементи за поддршка (НЕП) на експедициските 
операции. Како резултат на ова, логистичкиот систем 
ќе биде преструктуиран, а логистичките функции, уло-
гите и одговорностите во МО и АРМ ќе бидат синхро-
низирани.  

Главни идни предизвици се имплементација на 
ефикасен автоматизиран процес и оперативни процеду-
ри кои обезбедуваат интеграција, транспарентност, 
расположивост на средствата, мерливост и овозможу-
вање ефективна логистичка поддршка на операциите 
на АРМ, посебно на експедициските операции, како и 
во мирновременските активности во касарните. Навре-
мената и успешна имплементација на Логистичкиот 
информациски систем (ЛИС) ќе ги овозможи овие фун-
даментални и значајни промени. Логистичкиот систем 
во блиска иднина ќе биде поддржан од флексибилна и 
ефикасна функција на материјалниот менаџмент, која 
ќе биде составена од Програма за материјални резерви, 
поддржана од автоматизиран ЛИС, чии податоци се ба-
зирани врз основа на НАТО-кодификациски систем и 
се поврзани со Центар за материјален менаџмент.   
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17. Недостатокот на капацитети за стратегиски 
транспорт кои ги надминуваат економските можности 
на Република Македонија, ќе се решаваат со мултила-
терални, регионални и билатерални аранжмани со зем-
јите-членки на НАТО и во рамките на потпишаниот 
Меморандум за разбирање и техничка спогодба со 
НАМСА за пристап до стратегиски транспорт. 

 
18. Службата за воено здравство - Воената болница, 

ќе се интегрира во Системот за јавно здравство. Дел од 
Воената болница ќе се трансформира во медицинска 
единица - Центар со јасно дефинирани потреби за ме-
дицинска поддршка на Армијата, обука на медицински 
персонал за Улога 1 (Role1) и ќе се формира лесна ма-
неварска болница од Улога 2 (Role 2) со висок степен 
на готовност. 

 
19. Регионалната соработка, посебно во рамките на 

Јадранската група, Процесот на министрите за одбрана 
од ЈИЕ (СЕДМ), Clearinghouse и RACVIAC – Центар за 
безбедносна соработка ги потврди нашите способности 
за соработка и изградба на заеднички регионални цен-
три за обука и способности за придонес во меѓународ-
ни операции. Исто така, билатералната одбранбена со-
работка е важен механизам за консултации во рамките 
на одбранбената политика и за добивање на практична 
поддршка за развој на системот за одбрана.  

 
20. МО постојано ќе ја унапредува и одржува коор-

динацијата со сите државни институции во доменот на 
одбраната, посебно преку заеднички усогласени 
стандaрдни оперативни процедури за поддршка на 
активностите на Министерството за внатрешни работи, 
Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за за-
штита и спасување, Агенција за разузнавање и Дирек-
цијата за безбедност на класифицирани информации.  

 
21. МО работи на принципот на транспарентност и 

достапност за јавноста. Во согласност со заложбите на 
НАТО, а во интерес на зголемено поврзување со јавно-
ста, во иднина ќе се зајакнат капацитетите за јавна дип-
ломатија преку формите на соработка со медиумите, 
редовно информирање, издавање на Бела Книга на од-
браната и публикации, како и користење на Интерне-
тот како најширока форма на комуникација и инфор-
мирање.  

 
VI. ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА АРМИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Примарна мисија на АРМ е одбрана и заштита на 

територијалниот интегритет и независноста на Репуб-
ликата и заштита на населението од надворешни зака-
ни во сите услови – во мир, кризна состојба и во војна. 
АРМ во секое време ќе биде подготвена за исполнува-
ње на националните и на меѓународните обврски – од-
брана и заштита на земјата, придонес во колективната 
самоодбрана на НАТО, меѓународните операции и за-
штита на пошироките национални интереси. Ова по-
дразбира способности за извршување широк спектар 
на воени операции, од борбени операции со големи 
размери до операции за градење на мирот и хуманитар-
ни операции. АРМ ќе развива способности за ефикасно 
командување и контрола, заштита на силите, самоодр-
жување, распоредливост, мобилност, огнена моќ и ло-
гистичка поддршка на силите. Покрај тоа, командите и 
единиците на АРМ ќе бидат доктринарно, оперативно, 
психолошки, организациски и технички подготвени за 
целиот спектар на мисии и операции.  

2. АРМ ќе продолжи со развој на нови воени спо-
собности за одбрана на земјата, распоредливи способ-
ности за придонес во колективната самоодбрана на 
НАТО и придонесот во операциите предводени од ЕУ. 

Република Македонија преку Координативниот 
центар за поддршка на КФОР (KFOR-HNSCC) ќе про-
должи со обезбедување логистичка поддршка на НА-
ТО операцијата на Косово – КФОР, со обезбедување на 
прифаќање, престој и понатамошно движење, обезбе-
дување медицински услуги, снабдување со гориво, 
придружба, заштита на силите и обезбедување на глав-
ните комуникациски линии низ Република Македонија.  

 
3. Во развојот на нови воени оперативни способно-

сти на АРМ, приоритет ќе се даде на следните области:  
- набљудување и против–воздушна заштита на на-

ционалниот воздушен простор и поврзување со инте-
грираниот систем на НАТО за против-воздушна одбра-
на;  

- учество во меѓународните аранжмани (мултилате-
рални, регионални и билатерални) за патролирање на 
националниот воздушен простор; 

- поддршка на полицијата и на другите државни ин-
ституции при заштитата на критичната национална ин-
фраструктура и поддршка во справувањето со последи-
ците во случај на терористички напад4; 

- поддршка на државните институции во случај на 
природни катастрофи и епидемии, техничко-техноло-
шки и други опасности и кризни состојби;5  

- брзо распоредување на кредибилни сили во мул-
тинационални здружени операции предводени од НА-
ТО далеку од националната територија или во опера-
ции за колективна самоодбрана на НАТО;  

- ефективна команда и контрола согласно барањата 
на Концептот на НАТО за мрежно поврзани и заштите-
ни комуникациски и информатички способности; 

- ефиктивно воено разузнавање и извидување за 
поддршка на експедициските операции на АРМ;  

- логистичка одржливост на распоредените нацио-
нални контингенти, вклучително и способности за 
вклучување во мултинационална логистика; 

- медицинска поддршка на распоредените контин-
генти со Улога 2 (Role 2); 

- опстанок и заштита на силите во услови на блиска 
борба и закани од хемиско, биолошко, радиоактивно и 
нуклеарно оружје; 

- одбрана на силите од импровизирани експлозивни 
направи; 

- извршување на операции во комплексни географ-
ски и климатски услови, вклучувајќи и екстремно топ-
ли и суви услови; 

- операции во урбана средина; 
- обука на сите единици, особено на распоредливи-

те способности, според заедничката доктрина на НАТО 
и процедурите поврзани со команда и контрола и здру-
жените и комбинираните копнени операции; 

- развој на способности за цивилно-воена соработка 
(CIMIC способности); 

- придонес во целиот спектар на операции за поддр-
шка на мирот предводени од ООН, од НАТО, од ЕУ 
или од пријателски коалиции; 

- придонес во воените структури на НАТО;  
- мултилатерална и билатерална одбранбена сора-

ботка.  
                                                                 
4 и 5 Закон за управување со кризи, 2005, Центар за управување 
со кризи Закон за заштита и спасување, 2004, Дирекција за зашти-
та и спасување 
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4. Дел од АРМ ќе учествува во поддршка на поли-
цијата во услови кога со прогласена кризна состојба и 
настаната кризна состојба е загрозена безбедноста на 
Републиката, а органите на државната управа немаат 
соодветни ресурси и средства за нејзина превенција и 
справување6.  

 
5. Во рамките на Долгорочниот План за развој на 

одбраната ќе се изврши проекција на потребниот пер-
сонал за планираната структура на МО и АРМ, поддр-
жана со плановите за опремување и модернизација на 
командите и единиците и со расположивите финанси-
ски ресурси. Развојот на нови оперативни способности 
и преструктуирање на сегашните команди и единици 
ќе биде во центарот на натамошното преструктуирање 
на АРМ.  

 
6. Преструктуирањето на АРМ ќе се изврши до 

2015 година со унапредување на командната и органи-
зациско-формациската структура преку преструктуира-
њето на командната структура, борбените сили, силите 
за борбена поддршка, силите за логистичка поддршка, 
силите за специјални операции и резервните сили.  

 
7. Генералштабот, како највисоко стручно тело во 

состав на МО за прашања кои се однесуваат на АРМ, 
ќе се преструктуира во единствена стратегиска коман-
да во насока на зголемување на капацитетите за: 

- стратегиско планирање; 
- командување и контрола врз командите и едини-

ците на АРМ (особено за оперативно командување на 
единиците распоредени во меѓународни операции); 

- следење и одржување на оперативната готовност 
на АРМ;  

- планирање на обуката во согласност со стандарди-
те на НАТО;  

- планирање на логистичката поддршка на распоре-
дувањето на АРМ во експедициски операции;   

- интегрирање во воената структура на НАТО. 
 
8. Прв приоритет ќе се даде во преструктуирањето 

на борбените сили преку нивно концентрирање во една 
механизирана пешадиска бригада. Преструктуирањето 
на борбените сили ќе се изврши постепено и во соглас-
ност со плановите за преструктуирање (баталјон по ба-
талјон), со цел да се обезбеди пополнување со мини-
мум 90% воен персонал, 90% пополнетост со опрема и 
обучени кадри според НАТО - стандардите преку упо-
треба на интероперативна тактика, техники и процеду-
ри. Бригадата и нејзините единици ќе бидат брзо рас-
поредливи и способни за изведување на високоинтен-
зивни борбени дејствија во целиот спектар на опера-
ции. Механизираните пешадиски баталјони, артилери-
скиот баталјон и четата за АБХ -заштита ќе бидат брзо 
распоредливи и надвор од националната територија. 

 
9. АРМ треба да продолжи со подготовката на еден 

среден пешадиски баталјон (СПБ) за придонес во цели-
от спектар на операции предводени од НАТО. До поче-
токот на 2014 година СПБ треба да прерасне во средна 
пешадиска баталјонска група (СПБГ). 

 
10. Единиците за борбена поддршка ќе се престру-

ктуираат постепено, на среден рок, согласно динамика-
та на пополнување и аквизиција на новата опрема. 

                                                                 
6 Закон за управување со кризи, 2005, Центар за управување со 
кризи 

11. Единиците за логистичка поддршка ќе ги зајак-
нат своите способности за логистичка поддршка на 
преструктуирањето на АРМ и експедициските опера-
ции. Распоредените единици во меѓународни операции 
ќе се поддржуваат со национални елементи за поддр-
шка (НЕП), дизајнирани за секоја конкретна мисија врз 
основа на барањата, обврските и способностите.   

 
12. Воздухопловните сили и силите за ПВО на АРМ 

ќе се преструктуираат со интегрирање на авијациските 
капацитети, противвоздушната одбрана, воздушното 
набљудување, јавување и наведување и воздухопловната 
логистичка поддршка, за обезбедување на суверенитетот 
на воздушниот простор на Република Македонија.  

 
13. Силите за специјални операции ќе се престру-

ктуираат во сили за посебни задачи со зајакнати 
ISTAR7-капацитети. Сите единици на силите за посеб-
ни задачи ќе бидат брзо распоредливи и надвор од на-
ционалната територија. 

 
14. Резервните сили ќе се преструктуираат во соглас-

ност со Концептот за резервните сили и ќе ја зајакнат 
активната компонента на АРМ. Истите ќе имаат важна 
улога во мисиите во рамки на ООН, на НАТО, на ЕУ или 
пак во други коалициски операции. Република Македони-
ја ќе воведе и ќе одржува резервни сили кои ќе се попол-
нуваат со квалитетен персонал од резервниот состав и со 
професионални војници на кои им завршува договорот за 
ангажирање. Со воените обврзници од резервен состав ќе 
бидат склучени договори, ќе бидат обучени и опремени 
на исто ниво како и активната компонента и ќе се распо-
редуваат во единиците на АРМ. 

 
15. Со цел да се подобрат способностите за управу-

вање со персоналот, логистиката и операциите, АРМ ќе 
продолжи со развој на заштитени интегрирани (мреж-
ни) комуникациски и информатички способности.  

 
16. Сите единици на АРМ, а посебно декларираните 

единици за операции предводени од НАТО, ќе продол-
жат со обуката согласно прифатените НАТО-стандар-
ди. Ќе се унапреди системот за проверка и оценување 
на борбената готовност на командите и единиците во 
согласност со Концептот за оперативни спосoбности, 
оценување и известување на НАТО. Во рамките на Ко-
мандата за обука и доктрини ќе се воспостави Центар 
за научени лекции и доктрини и Центар за симулации и 
учење на далечина. 

Соодветно структуирана и пополнета, Командата за 
обука и доктрини ќе обезбедува врвна обука на воени-
от персонал за справување со современите предизвици, 
согласно здружената НАТО доктрина и стандардите на 
земјите-членки на НАТО. За таа цел МО во центрите за 
обука ќе ја доизгради неопходната инфраструктура и 
ќе инсталира современа воена опрема за индивидуална 
и колективна обука до ниво на баталјон. 

 
17. Армискиот полигон (АП) Криволак е уникатен 

во регионот бидејќи неговиот терен и клима наликува 
на регионите во Југозападна Азија и во Африка каде 
што ООН, НАТО и ЕУ имаат најголеми операции за 
поддршка на мирот.  

АП ќе продолжи да се модернизира во согласност 
со Проектот за понатамошен развој на АП Криволак. 
Во таа смисла, ќе се унапредат условите за изведување 
на обука и вежби, ќе се подобрат сместувачките капа-
цитети и комуникациската инфраструктура. АП Криво-
лак ќе се користи за обука и вежби како подготовка на 
персоналот и единиците во реални услови и пред рас-
поредување во мисиии.  

                                                                 
7 Разузнавање, набљудување, одредување на цели и извидување 
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Капацитетите на АП Криволак ќе се понудат на ко-
ристење и на други државни институции кои ќе имаат 
потреба за обука во теренски услови, како и на регио-
налните партнери и на земјите-членки на НАТО за обу-
ка во реални услови, пред нивно распоредување во ме-
ѓународни операции.  

  
18. Во претстојниот период ќе се изврши дислока-

ција на касарните од градските во вонградските по-
драчја. Повеќе единици на АРМ ќе бидат дислоцирани 
во нови касарни со многу подобра инфраструктура.  

За таа цел Владата на Република Македонија ќе из-
гради нова современа инфраструктура за работа и сме-
стување на командите и единиците на АРМ, која ќе 
овозможи подобрување на работните услови, како и на 
условите за воена обука. 

 
19. Интегрирањето на АРМ во воената структура на 

НАТО ќе  помине низ неколку фази. За тоа ќе биде по-
требно одржување на високо ниво на интероператив-
ност на АРМ и развој на нови воени оперативни спо-
собности, подобрување на безбедносните аранжмани и 
континуирани подготовки на воен персонал за меѓуна-
родни должности во НАТО. 

 
VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ОДБРАНАТА 

 
1. За исполнување на стратегиските мисии неопход-

на е соодветна поддршка со ресурси. Ќе продолжи по-
светеноста на стабилното финансирање на одбраната 
на ниво од 2% од бруто- домашниот производ. Тоа ни-
во ќе се задржи на долг рок со цел да се овозможи на-
тамошен забрзан развој и одржување на кредибилни 
одбранбени способности, а согласно економските мож-
ности на државата.  

 
2. Доследно ќе се спроведува определбата на МО 

поддржана од Владата на Република Македонија за 
структура на трошоците во одбраната по категории со 
однос 50/30/20 (50% за персонал, 30% за операции и 
одржување и 20% опремување и модернизација). 

 
3. Во опремувањето и модернизацијата на АРМ на 

долг рок континуирано ќе бидат инвестирани најмалку 
20% од одбранбениот буџет. Владата на Република Ма-
кедонија континуирано ќе ги следи плановите за акви-
зиција на воената опрема и по потреба ќе презема мер-
ки за подобрување на ефикасноста на процесот на 
аквизиција. Со интеграцијата во НАТО ќе се искористи 
и можноста за вклучување на домашната индустрија во 
производство на воената опрема за потребите на АРМ.   

 
4. Со подобрувањето на економската состојба, Ре-

публика Македонија поинтензивно ќе се фокусира на 
опремувањето и на модернизацијата на АРМ. 

 
VIII. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа страте-

гија престанува да важи Стратегијата за одбрана на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија”  бр. 45/98). 

 
2. Оваа стратегија влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
 Бр. 07-333                      Претседател  

1 март 2010 година                 на Република Македонија,  
   Скопје                            Ѓорге Иванов, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
505. 

Врз основа на член 65 став 3 од Законот за домува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ број 
99/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.02.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕТОДО-
ЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА 
СТАНОТ, КАКО И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА, ВИ-
СИНАТА НА НЕПРОФИТНАТА ЗАКУПНИНА, НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗАКУПНИНАТА, ПРО-
СТОРНИТЕ НОРМИ, НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА СТАНОТ,ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НЕПРОФИТНИ СТАНОВИ,СТАНОВИ ЗА СЛУЖБЕ-
НИ ПОТРЕБИ, ЗА ПРИВРЕМЕН ЗАКУП И ЗАКУПОТ  

 НА СТАНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА НАМЕНА 
 

Член 1 
Во Уредбата за Методологија за утврдување на 

вредноста на станот, како и Методологијата за утврду-
вање на висината на закупнината, висината на непро-
фитната закупнина, начинот на плаќање на закупнина-
та, просторните норми, начинот на користење на ста-
нот, постапката за доделување на непрофитни станови, 
станови за службени потреби, за привремен закуп и за-
купот на станови за определена намена („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 13/2010), во членот 
15 по ставот 1 се додава нов став  2 кој гласи: 

„Висината на закупнината за користење на непро-
фитни станови за лица со социјален ризик изградени 
согласно Годишната Програма за изградба и одржува-
ње на станбениот простор во сопственост на Република 
Македонија кои се доделуваат согласно Одлуката за 
распределба на социјални станови како и условите за 
нивно користење изградени по Програмата за изградба и 
одржување на станови во сопственост на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.  96/2009) се определува согласно став 1 на овој член, 
но истата не изнесува  повеќе од 15,00 денари по метар 
квадратен станбена површина на месечно ниво“. 

 
Член 2 

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

  
  Бр. 51-1083/1                   Заменик на претседателот  

16 февруари 2010 година       на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
506. 

Врз основа на член 11,  алинеја 3 од Законот за осно-
вање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузи-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/98, 
98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГ-
РАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈП МАКЕДОНСКА 

РАДИОДИФУЗИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа и развој на ЈП Македонска радио-
дифузија за 2010 година, број 03-43/5 од 28.01.2010 го-
дина. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
                           Заменик на претседателот 

        Бр. 51-267/1                     на Владата на Република  
23 февруари 2010 година            Македонија 

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

507. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ –  

БИТОЛА ВО 2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма на  ЈП „Стрежево“ – Битола, во 
2010 година усвоена од Управниот одбор на ова јавно 
претпријатие, под бр.02-92/2  од 21.01.2010 година. 

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

 
                             Заменик на претседателот 

          Бр. 51-586/1                 на Владата на Република  
23 февруари 2010 година         Македонија, 

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

508. 
Врз основа на член 122 став 3 од Законот за водите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.4/98, 
19/2000, 42/05 и 46/06), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО 

ЗА 2010 ГОДИНА 
 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 
за унапредување на водостопанството за 2010 година, 
под бр.02-1897/2, усвоена на VI-та седница на Управ-
ниот одбор на Фондот за водите, одржана на 30.12.2009 
година. 

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

 
   Бр. 51-984/1                Заменик на претседателот  

23 февруари 2010 година        на Владата на Република  
        Скопје                     Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
509. 

Врз основа на член 54 и 54-а од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.02.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ  ДВИЖНА   СТВАР  НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 

Член 1 
 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движна 
ствар: патнички автомобил марка Опел Астра, број на 
шасија WOLOAHL4888020134, регистарски број BT 
191 – DC, година на производство 2007 година, сила во 
KW 77, волумен во см3 – 1598, вредност 520.000,00 де-
нари. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надоместок на Агенцијата за 
управување со одземен имот. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со директорот на Агенцијата за управување со 
одземен имот, за правата и обврските за движната 
ствар од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 51-1020/1                     Заменик на претседателот 
23 февруари 2010 година         на Владата на Република 
           Скопје                                      Македонија, 
                                                      Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
510. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУ-
МАРСТВО И  ВОДОСТОПАНСТВО –  УПРАВА ЗА  

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижна ствар – земјиште во површина од 200 м2, ло-
цирано на КП бр. 323, евидентирано во Имотен лист 
бр. 1, КО Црвени Брегови, сопственост на Република 
Македонија. 



1 март 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 30 - Стр. 13 

Член 2 
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 

на времено користење на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство– Управа за хи-
дрометеоролошки работи за период од 10 години без 
надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
одбрана и Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство– Управа за хидрометеоролошки ра-
боти, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
   Бр. 51-1031/1                 Заменик на претседателот 

23 февруари 2010 година      на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
511. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07) Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.02.2010 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
                                                          

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво му престанува користењето на движните ствари - 
учебници на македонски јазик од реномирани странски 
автори од областа на земјоделство, шумарство и водо-
стопанство и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се да-

ваат на трајно користење на Министерството за образо-
вание и наука без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство склучува договор со министерот за образова-
ние и наука со кој ќе се уредат  правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
   Бр. 51-1036/1           Заменик на претседателот  

23 февруари 2010 година        на Владата на Република,  
        Скопје                        Македонија,  
                                Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
512. 

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за високото 
образование  (“Службен весник на Република Македо-
нија” број 35/08, 103/08. 26/09, 83/09 и 99/09), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.02.2010 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВИСОКООБ-
РАЗОВНА ДЕЈНОСТ НА СТРАНСКАТА ВИСОКО-
ОБРАЗОВНА УСТАНОВА ФРЕНКЛИН УНИВЕР-
ЗИТЕТ, ОХАЈО, СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ 
ДРЖАВИ, НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на странската високообразовна уста-

нова Френклин Универзитетот со седиште на 201 С. 
Гранд авенија, Коламбас, Охајо 43215-5399, Соединети 
Американски Држави, акредитирана за вршење на висо-
кообразовна дејност со лиценца за работа издадена на 
4.02.2009 година од страна на Управниот одбор на уни-
верзитетскиот систем на Охајо, Соединети Американски 
Држави и се одобрува вршење на високообразовна деј-
ност на територијата на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 51-1038/1                 Претседател на Владата 

23 февруари 2010 година       на Република Македонија,  
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
513. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/05 
и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНАТА 

ПЕХЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движни ствари, дабови и букови огревни 
дрва со следните карактеристики: 

Опис на 
одземениот 
предмет 

Единица Количина Цена за 
1 m3 

Вред-
ност 

(денари)
Дабови и 
букови 
огревни 
дрва 

m3 100 m3 2.870,0
0 

287.000
,00 

 
Член 2 

Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење без надомест на општината 
Пехчево. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општината Пехчево, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од членот 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-
ристење. 

 
Член 4 

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

 
 
Бр.51-1043/1                      Заменик на претседателот 

23 февруари 2010 година         на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
514. 

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 и 
150/07) Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  23.02. 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЛОЗОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движна ствар, патничко моторно возило со 
следните карактеристики:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на општината Лозово. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општината Лозово, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од чле-
нот 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 51-1044/1                Заменик на претседателот  

23 февруари 2010 година        на Владата на Република  
   Скопје                            Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
515. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 8/05 и 150/07),   Вла-
дата   на   Република  Македонија,   на  седницата  одр-
жана   на 23.02.2010 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ДЕЛЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движна ствар, товарно моторно возило со 
следните карактеристики: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општината Делчево. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува договор 

со градоначалникот на општината Делчево, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 
од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

                                      
   Бр. 51-1045/1          Заменик на претседателот  

23 февруари 2010 година       на Владата на Република,  
   Скопје                            Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
516. 

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”  бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ШУТО ОРИЗАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движна ствар, патничко моторно возило со 
следните карактеристики: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на општината Шуто 
Оризари. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општината Шуто Оризари, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движната 
ствар од членот 1 од оваа одлука која се дава на трајно 
користење. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 51-1046/1                Заменик на претседателот  

23 февруари 2010 година        на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                               Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
517. 

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”  бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЧАШКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движна ствар, патничко моторно возило со 
следните карактеристики: 

 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на општината Ча-
шка. 

 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општината Чашка, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од членот 1 од оваа одлука која се дава на трајно ко-
ристење. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
     Бр. 51-1047/1                Заменик на претседателот  

23 февруари 2010 година        на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
518. 

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 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

МАВРОВО И РОСТУША 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движна ствар, патничко моторно возило со 
следните карактеристики: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на општината Ма-
врово и Ростуша. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општината Маврово и Ро-
стуша, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од членот 1 од оваа одлука која се дава 
на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
   Бр. 51-1048/1                Заменик на претседателот 

23 февруари 2010 година       на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
519. 

Врз основа на член 20 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија"бр.8/05 и 150/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕСТАНУВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанување и за давање на користење на недвижни 
ствари, бр. 19-27451/1 од 7 јуни 2006 година, објавена 
во „Службен весник на Република Македонија" бр. 
73/06. 

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

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

  
 Бр. 51-1054/1                Заменик на претседателот  

23 февруари 2010 година        на Владата на Република  
   Скопје                              Македонија,  
                                Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
520. 

Врз основа на член 29 став 8 од Законот за минерални 
суровини („Службен весник на Република Македонија“ 
број 24/07, 88/08, 52/09 и 06/10), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСП-
ЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРАЊЕ 
НА ДПТУ „КОЖУВЧАНКА“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ 
КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВАСОВ 
ГРАД“ С.МРЕЖИЧКО, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 
1. На ДПТУ „КОЖУВЧАНКА“ ДОО увоз-извоз Ка-

вадарци се доделува концесија за експлоатација на ми-
нерална суровина – подземна вода за пиење/флашира-
ње на локалитетот „Васов Град“ с. Мрежичко, општина 
Кавадарци, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелава и тоа: 

 
Точка Координата  

X 
Координата  

Y 
T-1 4.559.113,00 7.586.750,00 
T-2 4.559.860,00 7.586.750,00 
T-3 4.559.860,00 7.587.488,00 
T-4 4.559.113,00 7.587.488,00 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,54 
км2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години. 

4. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдува-
ње на висината на надоместоците за издавање на дозво-
ли и концесии за вршење на детални геолошки истра-
жувања и концесии за експлоатација на минерални су-
ровини („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 72/07, 19/09 и 105/09). 

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
концесиските надоместоци ќе се определат во Догово-
рот за концесија за експлоатација. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на 
Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
  Бр.51-1063/1                    Заменик на претседателот 

23 февруари 2010 година        на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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521. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Секретаријатот за законодавство бр.07-213/1 од 
08.02.2010 година. 

   
Член 2 

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

 
        Бр. 51-1089/1                   Заменик на претседателот 
23 февруари 2010 година        на Владата на Република 
              Скопје                               Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
522. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 74 став 
1 алинеја 4 од Законот за концесии и други видови на 
јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 7/08, 139/08 и 64/09) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЛОКАЦИЈАТА БР. 9 ВО ПО-
СТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА 
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ОД 20 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ 

 
1. Постапката за доделување на концесија за вода за 

Локација број 9. Јадровска    река   за    производство   
на   електрична   енергија  од    мали    20 хидроеле-
ктрични централи по Ограничен повик за прибирање 
на понуди за давање на   концесија  за   вода  за   произ-
водство   на  електрична  енергија   од  20   мали хидро-
електрични централи (со единечна инсталирана моќ-
ност до 5 МW) по моделот Проектирање, Изградба, 
Оперирање и Трансфер  на сливовите на реките: Вар-
дар, Струмица и Црн Дрим објавен во „Службен вес-
ник на Република Македонија" 155/08 на 16.12.2008), 
се прекинува заради утврдени неправилности при 
спроведување на постапката за доделување на концеси-
ја кои не можат да бидат отстранети без притоа да се 
променат условите под кои е спроведена постапката. 

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

 
Бр. 51-1162/3                Заменик на претседателот  

23 февруари 2010 година        на Владата на Република  
          Скопје                      Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

523. 
Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот 
за Влада на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА 
ВОДОТЕКОТ БАЧИШКА РЕКА НА КОМПАНИ-
ЈАТА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 

 
1. На МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 

со седиште на ул. Мајаковски  бр.З/М2 Скопје - Цен-
тар, со ЕМБС 6320210, управител Тодор Анѓушев ул. 
Стеван Филиповиќ бр.4/2-17 Скопје - Ѓорче Петров се 
доделува концесија за вода за производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за производство на електрична енергија. 

3. Намената   на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производс-

тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот  на  ед-
нократниот  надоместок.   Концесионерот  е  должен 
еднократниот надоместок да го плати во рок од 30 дена 
по склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената  и 
откупената електрична енергија  во секоја година на 
користење согласно Одлуката за определување на ви-
сината на надоместокот за концесија за користење на 
водата („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 53/07).  Концесионерот е должен годишниот надо-
мест да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната 
година, за претходната година. 
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8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
   Бр. 51-1171/3                 Заменик на претседателот 

23 февруари 2010 година      на Владата на Република 
    Скопје                                     Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
524. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/1998, 
19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот за Влада 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА ВО-
ДОТЕКОТ БАЊАНСКА РЕКА НА  КОМПАНИЈАТА 

ХИДРОИНВЕСТ ДОО СКОПЈЕ 
 
1. На ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со седиште на 

ул. „Огњан Прица“ бр.41А Скопје - Кисела Вода, со 
ЕМБС 6439675, управител Симе Огненовски, со ЕМБГ 
1201978450082 со адреса на живеење ул. 15 бр.1 Вучи-
дол (Волково) -  Ѓорче  Петров  се доделува  концесија  
за  вода  за  производство на електрична енергија од 
мала хидроелектрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за производство на електрична енергија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Намената   на концесијата е производство на еле-

ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

4. Концесијата за користење на вода за производс-
тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот  на  ед-
нократниот  надоместок.   Концесионерот  е должен ед-
нократниот надоместок да го плати во рок од 30 дена 
по склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената  и  
откупената електрична енергија  во секоја година на 
користење согласно Одлуката за определување на ви-
сината на надоместокот за концесија за користење на 
водата („Службен весник на Република Македонија" 
бр.  53/07).  Концесионерот е должен годишниот надо-
мест да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната 
година, за претходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

   
  Бр. 51-1171/4                   Заменик на претседателот  

23 февруари 2010 година        на Владата на Република  
        Скопје                               Македонија,  
                                            м-р Зоран Ставрески,с.р.  

__________ 
525. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот 
за Влада на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА 
ВОДОТЕКОТ КУКУШНИЦА НА КОМПАНИЈАТА 

ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ 
 
1. На ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со се-

диште на ул. Руди Чајавец бр.10/1 - 13, Скопје - Кисела 
Вода, со ЕМБС 5246822, управител Сашко Манолев, со 
ЕМБГ 0705970460016 со адреса на живеење ул. Шекс-
пирова бр.7/1-12 Скопје - Карпош и Драган Стефанов 
со ЕМБГ 2203972494505 со адреса на живеење ул. Ру-
ди Чајавец бр.10/1-13 Скопје - Кисела вода се доделува 
концесија за вода за производство на електрична енер-
гија од мала хидроелектрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
одлука за  производство на електрична енергија. 

3. Намената   на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 
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4. Концесијата за користење на вода за производс-
тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од  произведената  и  
откупената електрична енергија во секоја година на ко-
ристење согласно Одлуката за определување на виси-
ната на надоместокот за концесија за користење на во-
дата („Службен весник на Република Македонија" бр.  
53/07). Концесионерот е должен годишниот надомест 
да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната годи-
на, за претходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр. 51-1171/5                     Заменик на претседателот 

23 февруари 2010 година        на Владата на Република 
    Скопје                                    Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
526. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија„ бр. 4/1998, 
19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот за Влада 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија„ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА 
ВОДОТЕКОТ НА ГАЛИЧКА РЕКА НА КОМПА-

НИЈАТА ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. На ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје со седиште на 

ул. „Козле“ бр.1-б Скопје - Карпош,   со   ЕМБС 62813-
70,   управител   Оливера   Анчева,   со   ЕМБГ 021097-
2489004 со адреса на живеење ул. Коста Шахов бр.6-7 
Скопје - Центар се доделува концесија за вода за про-
изводство на електрична енергија од мала хидроеле-
ктрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за производство на електрична енергија. 

3. Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производс-

тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија„ бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот  на  ед-
нократниот  надоместок.   Концесионерот  е должен ед-
нократниот надоместок да го плати во рок од 30 дена 
по склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената еле-
ктрична енергија  во секоја  година на користење сог-
ласно Одлуката за определување  на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Кон-
цесионерот е должен годишниот надомест да го плати 
најдоцна до 15 јануари во тековната година, за прет-
ходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
    Бр. 51-1171/6                 Заменик на претседателот   

23 февруари 2010 година       на Владата на Република  
        Скопје                               Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
527. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот за 
Влада на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА 
ВОДОТЕКОТ НА КРИВА РЕКА НА КОМПАНИЈАТА  

                  ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. На ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје со седиште на 

ул. „Козле“ бр. 1-б Скопје - Карпош,  со ЕМБС   
6281370, управител Оливера Анчева, со ЕМБГ 
0210972489004 со адреса на живеење ул. „Коста Ша-
хов“ бр. 6-7 Скопје - Центар се доделува концесија за 
вода за производство на електрична енергија од мала 
хидроелектрична централа. 
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2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за  производство на електрична енергија. 

3. Намената   на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производс-

тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот  на  ед-
нократниот  надоместок.   Концесионерот  е должен ед-
нократниот надоместок да го плати во рок од 30 дена 
по склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената   еле-
ктрична енергија во секоја година на користење    сог-
ласно Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Кон-
цесионерот е должен годишниот надомест да го плати 
најдоцна до 15 јануари во тековната година, за прет-
ходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Репуб-
лика Македонија, ќе го потпише министерот за економија. 

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

 
   Бр. 51-1171/7                 Заменик на претседателот   

23 февруари 2010 година       на Владата на Република  
        Скопје                               Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
528. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/1998, 
19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот за Влада на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08) Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДО-
ТЕКОТ НА ПАТИШКА РЕКА НА КОМПАНИЈАТА  

ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. На ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје со седиште на 

ул. „Козле“ бр. 1-б Скопје - Карпош, со ЕМБС   6281-
370, управител Оливера Анчева, со ЕМБГ 0210972489-
004 со адреса на живеење ул. „Коста Шахов“ бр. 6-7 
Скопје - Центар се доделува концесија за вода за про-
изводство на електрична енергија од мала хидроеле-
ктрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за производство на електрична енергија. 

3. Намената   на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доде-
лува за период од 20 години сметано од денот на добива-
ње на лиценцата за производство на електрична енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход  од  произведената електрична 
енергија во секоја година на користење  согласно Одлука-
та за определување на  висината на надоместокот за кон-
цесија за користење на водата („Службен весник на Ре-
публика  Македонија" бр.  53/07).  Концесионерот е дол-
жен  годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 ја-
нуари во тековната година, за претходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Репуб-
лика Македонија, ќе го потпише министерот за економија. 

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

 
   Бр.51-1171/8                  Заменик на претседателот   

23 февруари 2010 година       на Владата на Република  
        Скопје                               Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
529. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/1998, 
19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот за Влада на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08) Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГ-
ИЈА ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРА-
ЛИ НА ВОДОТЕКОТ НА ГРАДЕЧКА РЕКА НА 
КОМПАНИЈАТА ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
1. На ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје со седиште на 

ул. „Козле“ бр. 1-б Скопје - Карпош, со ЕМБС   6281-
370, управител Оливера Анчева, со ЕМБГ 021097248-
9004 со адреса на живеење ул. „Коста Шахов“ бр. 6-7 
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Скопје - Центар, се доделува концесија за вода за прои-
зводство на електрична енергија од мала хидроеле-
ктрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за производство на електрична енергија. 

3. Намената   на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производс-

тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот  надоместок. Концесионерот  е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената еле-
ктрична енергија во секоја година на користење    сог-
ласно Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07). Кон-
цесионерот е должен годишниот надомест да го плати 
најдоцна до 15 јануари во тековната година, за прет-
ходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
    Бр. 51-1171/9                 Заменик на претседателот   

23 февруари 2010 година        на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 

                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.                   
530. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот 
за Влада на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ 
НА ВОДОТЕКОТ НА БРАЈЧИНСКА РЕКА НА 
КОМПАНИЈАТА ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
1. На ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на 

ул. „Козле“ бр. 1-б Скопје - Карпош, со ЕМБС   
6281370, управител Оливера Анчева, со ЕМБГ 02109-
72489004, со адреса на живеење ул. „Коста Шахов“ 
бр.6-7 Скопје - Центар се доделува концесија за вода за 
производство на електрична енергија од мала хидрое-
лектрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за  производство на електрична енергија. 

3. Намената   на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производс-

тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената еле-
ктрична енергија во секоја година на користење    сог-
ласно Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.  53/07). Кон-
цесионерот е должен годишниот надомест да го плати 
најдоцна до 15 јануари во тековната година, за прет-
ходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
   Бр. 51-1171/10               Заменик на претседателот  

23 февруари 2010 година      на  Владата на Република  
     Скопје                                     Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.                   
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531. 
Врз основа на член 30 од Законот за концесии 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 
и 24/03) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10) Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ПРОИЗВОДС-
ТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ ХИ-
ДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МЕЃУНАРО-
ДЕН ЈАВЕН ОГЛАС ОД 14 ФЕВРУАРИ 2007 ГОДИНА 

 
Член 1 

Постапката за доделување на концесија за вода по 
меѓународен јавен оглас од 14 февруари 2007 за давање 
на концесија за вода за производство на електрична 
енергија од 60 мали хидроелектрични централи по мо-
делот ДБОТ, за локациите: бр.27 Бачишка река, бр.31 
Галичка 1, бр.32 Галичка 2, бр.98 Бистрица, бр.99 Би-
стрица, бр.85 Пена, бр.90 Пена, бр. 93 Вејачка, бр. 125 
Гошинци, бр.208 Кажани, бр.213 Бела река, бр.229 Гра-
дешница, бр.253 Острилска, бр.254 Жаба, бр.216 Буту-
рица, бр.51 Ехлоечка, бр.173 Станечка река, бр.174 Ста-
нечка река, бр.235 Коњарска река, бр.257 Голема Илин-
ска, бр.267 Шемница, бр.378 Речица, се прекинува. 

 
Член 2 

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

 
         Бр. 51-1171/12                Заменик на претседателот    
23 февруари 2010 година         на Владата на Република  
               Скопје                                   Македонија,  
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р.                   

__________ 
532. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот 
за Влада на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08) Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДО-
ТЕКОТ НА РЕКА ЈАБЛАНИЦА НА КОМПАНИЈАТА 

ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

1. На ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје со седиште на 
ул. „Козле“ бр.1-б Скопје - Карпош, со ЕМБС  6281370,   
управител Оливера Анчева, со ЕМБГ 0210972489004 
со адреса на живеење ул. „Коста Шахов“ бр. 6-7 Скопје 
- Центар се доделува концесија за вода за производство 
на електрична енергија од мала хидроелектрична цен-
трала. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за  производство на електрична енергија. 

3. Намената   на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производс-

тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна  на концесионерот  на  ед-
нократниот  надоместок.   Концесионерот  е должен ед-
нократниот надоместок да го плати во рок од 30 дена 
по склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената еле-
ктрична енергија во секоја година на користење соглас-
но Одлуката за определување на висината на надоме-
стокот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 
        
          Бр.51-1171/11                Заменик на претседателот    
23 февруари 2010 година        на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија,  
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
533. 

Врз основа на член 30 од Законот за концесии 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 
и 24/03) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10) Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МА-
ЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МЕЃУ-
НАРОДЕН ЈАВЕН ОГЛАС ОД 13 СЕПТЕМВРИ 2007 

ГОДИНА 
 

Член 1 
Постапката за доделување на концесија за вода по 

меѓународен јавен оглас од 13 септември 2007 година 
за давање на концесија за вода за производство на еле-
ктрична енергија од 28 мали хидроелектрични центра-
ли по моделот ДБОТ, за локациите бр.81 Пена, бр.92 
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Пена, бр.95 Брза вода, бр.97 Бистрица, бр. 94. Брза во-
да, бр. 96 Брза вода, бр.144 Маркова река, бр.145 Мар-
кова река, бр.84 Пена и бр.260 Боишка река, се преки-
нува. 

 
Член 2 

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

 
           Бр. 51-1171/13             Заменик на претседателот   
23 февруари 2010 година       на Владата на Република  
                 Скопје                                 Македонија,  
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
534. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР - ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ОД 

МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука на МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИ-

ЦИ – СКОПЈЕ му престанува трајното користење на 
недвижна ствар – градежно земјиште кое претставува 
КПбр. 6666/1 КО Кисела Вода 2 со површина од 3938 
м2 и КПбр.6666/2 КО Кисела Вода 2 со површина од 
3120 м2, евидентирано во Имотен лист бр.3 КО Кисела 
Вода 2, сопственост на Република Македонија. 

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

Бр. 51-1192/1                     Заменик на претседателот 
23 февруари 2010 година        на Владата на Република 

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

__________ 
535. 

Врз основа на член 4 од Законот за игри на среќа и 
забавни игри („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ 
НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2010 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ 
од 75.000.000 денари од приходите од игри на среќа и 
забавни игри за 2010 година. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука се распореду-
ваат: 

 
1. За финансирање на годишните 
програми и задачи на здруженијата 
на граѓани кои работат на заштита 
на хендикепираните лица, согласно 
Правилникот за оцена на специфич-
ните потреби на лица со пречки во 
физичкиот и психичкиот развој 

 
 
 
 

50.143.000 денари 

-за активности на Национално ко-
ординативно тело предвидено со 
стандардни правила за изедначува-
ње на можностите за хендикепира-
ни лица, формирано согласно Резо-
луцијата 48/49 на ООН 

 
 
 
 
 
1.072.000 денари 

2. На Агенцијата за млади и спорт 
за финансирање на: 
-масовен спорт 
- врвен спорт 

 
4.928.000 денари 

12.536.000 денари 

3. На Црвениот крст на Република 
Македонија   
- за финансирање на програмски 
цели. 

 
 
6.321.000 денари 

 
Член 3 

За спроведување на оваа одлука е надлежно Мини-
стерството за финансии, согласно месечен план за исп-
лата на овие средства. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 51-1263/1          Заменик на претседателот  

23 февруари 2010 година        на Владата на Република,  
     Скопје                           Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
536. 

Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНА-
ТА УСТАНОВА – МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
дел од недвижната ствар во објект – Дом на Армијата 
на Република Македонија – Скопје, со вкупна површи-
на од 391 м2, лоцирано на КП бр.12064 евидентирано 
во Имотен лист бр.55443, КО Центар 1 – Скопје, сопс-
твеност на Република Македонија, и тоа: 

- една голема просторија – II-ри спрат број 131 со 
површина од 50 м2 

- подрумски подсценски простории: број 09 со по-
вршина од 20 м2, број 010 со површина од 20 м2, број 
011 со површина од 8 м2, број 013 со површина од 129 
м2, број 017 со површина од 62 м2 

- административни простории - меѓуспрат без број 
со површина од 102 м2. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на времено користење на Националната установа – Ма-
кедонска филхармонија за период од пет години без 
надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
одбрана и Националната установа – Македонска фил-
хармонија, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
                            Заменик на претседателот 

          Бр. 51-1323/1               на Владата на Република  
23 февруари 2010 година         Македонија, 

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

537. 
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 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА КОЈА ЌЕ ГО УТВР-
ДИ И ВЕРИФИКУВА СПИСОКОТ СО ДВИЖЕН 
ИМОТ НА АД „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ 

 
Член 1 

За утврдување и верификување на списокот со дви-
жен имот на АД „Аеродроми на Македонија“ кој е даден 
во анекс 23 од Договорот бр.02-11310 од 24.09.2008 го-
дина за концесија за развој, финансирање, користење и 
одржување на аеродромот „Александар Велики“ во 
Скопје, аеродромот “Св.Апостол Павле“ во Охрид и 
изградба на нов карго-аеродром во Штип, се формира 
Комисија која ќе го утврди и верификува списокот со 
движен имот на АД „Аеродроми на Македонија“. 

 
Член 2 

Комисијата од член 1 на оваа одлука ја сочинуваат 
претседател и тројца членови, и тоа: 

1. Игор Јанушев, претседател, претставник на Ми-
нистерство за транспорт и врски; 

2. Елвин Ејуп, член, претставник на Министерство-
то  за одбрана; 

3. Душан Попчевалиев, член, претставник на Аген-
ција за цивилно воздухопловство; 

4. Сузана Калачевска, член, претставник на АД 
„Аеродроми на Македонија“; 

5. Бесник Авдија, член, претставник на АД „Аеро-
дроми на Македонија“. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
                             Заменик на претседателот 

        Бр.51-1343/1                       на Владата на Република  
23 февруари 2010 година              Македонија, 

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

538. 
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија", бр.52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи ("Службен весник на Република Македо-
нија бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македо-
нија, на седница одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИН-
ДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МОМБАИ, ДРЖАВА  

МАХАРАШТРА 
 
1. Владата на Република Македонија за Почесен 

конзул на Република Македонија во Република Индија, 
држава Махараштра, со седиште во Момбаи, го имену-
ва: Каилаш Шрерам Агарвал. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија." 

 
         Бр. 5/1                Заменик на претседателот  

23 февруари 2010 година        на Владата на Република,  
         Скопје                      Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
539. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.02.2010 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското 
друштво за игри на среќа, производство, трговија и ус-
луги „Мактрикс" увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, за време 
од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. „Борис Кидриќ" бр. 5 во Битола. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

 
                            Заменик на претседателот 

       Бр. 19-1034/1                     на Владата на Република  
23 февруари 2010 година        Македонија, 

      Скопје                        м-р Абдилаќим Адеми, с.р. 
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540. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.02.2010 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за коцкање и обложување МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скоп-
је, за време од  6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул.”Лазо Трповски“ бр.7 во Битола. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 20 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе игра-
чи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од  алинеа 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
         Бр. 51-1106/1                  Заменик на претседателот 
23 февруари 2010 година       на Владата на Република 
              Скопје                               Македонија, 
                                                   Абдилаќим Адеми, с.р. 

_____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

541. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Држав-

ниот инспекторат за земјоделство („Службен  весник 
на Република  Македонија “ бр.20/09), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНИОТ 
ПЕЧАТ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВО, КАКО  И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО 

ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на службениот печат на Државниот инспекто-
рат за земјоделство, како и начинот на неговото изда-
вање и одземање.  

 
Член 2 

Службениот печат на Државниот инспекторат за 
земјоделство, е автоматски, во пластично куќиште и 
има округла форма со дијаметар од 32 мм, изработен 
на гумена подлога. 

Печатот од став 1 на овој член ја има следната со-
држина: во средината на печатот стои грбот на Репуб-
лика Македонија, а во концентрични кругови е испи-
шано „Република Македонија Скопје“, „Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство“, „Држа-
вен инспекторат за земјоделство“. 

Службениот печат на Државниот инспекторат за 
земјоделство е даден во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 3 

Службениот печат на Државниот инспекторат за 
земјоделство се издава на државните инспектори за 
земјоделство и на државните фитосанитарни инспекто-
ри од страна на директорот на Државниот инспекторат 
за земјоделство. 

Во случај на губење на печатот, инспекторот го ог-
ласува печатот за неважечки и за тоа го известува ди-
ректорот на Државниот инспекторат за земјоделство, 
кој му издава нов печат.       

Печатот се заменува со нов кога поради оштетува-
ње или дотраеност ќе стане неупотреблив.  

   
Член 4 

Службениот печат на Државниот инспекторат за 
земјоделство се одзема по престанокот на својството на 
инспектор и се враќа во Државниот инспекторат за 
земјоделство. 

 
Член 5 

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

 
     Бр. 16866/1                 Министер, 

31 декември 2009 година за земјоделство, шумарство 
             Скопје                   и водостопанство, 

                             Љупчо Димовски, с.р. 
 

Прилог  
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
542. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Дебреште - 
Општина Долнени. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от 
ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Дебреште, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-2958/1 

24 февруари 2010 година                    Директор, 
     Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
543. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Србица - Општина Осломеј.   

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Србица, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр.34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-2959/1 

24 февруари 2010 година                    Директор, 
     Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

544. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Гостивар 2 - Оп-
штина Гостивар. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Гостивар 2, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-2960/1 

24 февруари 2010 година                    Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
545. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Србица - 
Општина Осломеј. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от 
ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Србица, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр.34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-2961/1 

24 февруари 2010 година                    Директор, 
        Скопје                         Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

546. 
Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.03.2010 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 29,414 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98       до 30,767 
   
б) Дизел гориво                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                   до 28,764 
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в) Масло за горење                      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 28,417 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 24,851 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95             до 66,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98             до 67,50 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)           до 53,00 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 42,00 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС               до 30,846 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит 
пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит 
пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  
табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да вршат промет на секој дериват 
поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 
во една од групите на цени определени согласно 
оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот.  

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                        до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                        до 0,080 

б) Дизел гориво                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,030 
 
в) Масло за горење                       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 0,040 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                    до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                        до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                        до 0,890 
 
б) Дизел гориво                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,300 
 
в) Масло за горење                       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 0,300 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                   до 0,740 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 
 

а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 21,848 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98         до 21,766 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,121 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 3,136 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                до 0,100 

 
Член 6 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 
2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 
2.03.2010 година. 

 
     Бр. 02-431/1                            
1 март 2010 година                              Претседател, 

   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
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