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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
617. 

Врз основа на член 11 став 1 и 2 и член 12 од Одлу-
ката за организација и делокруг на работата на Кабине-
тот на Претседателот на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
30/2000, бр.9/2001 и бр. 41/2010), донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНО-
ВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА И ПРИЗ-
НАНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

I 
Се разрешува членот на Комисијата за одликувања 

и признанија на Претседателот на Република Македо-
нија: 

- генерал потполковник МИРОСЛАВ СТОЈАНОВ-
СКИ. 

 
II 

За член на Комисијата за одликувања и признанија 
на Претседателот на Република Македонија се имену-
ва: 

- генерал мајор ГОРАНЧО КОТЕСКИ. 
 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
          Бр. 07-270/1                              Претседател  
10 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
              Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
618. 

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за генет-
ски модифицирани организми („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.35/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, 
донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СОДРЖИНАТА, ОБЕМОТ И МЕТОДОЛОГИ-
ЈАТА ЗА ПРОЦЕНА НА РИЗИКОТ ВРЗ ЖИВОТ-
НАТА СРЕДИНА, СООДВЕТНА ЗА КАРАКТЕРОТ 
НА ВНЕСЕНИОТ ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАН  

ОРГАНИЗАМ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА1 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат содржината, обемот и 

методологијата за процена на ризикот врз животната 
средина, соодветна за карактерот на внесениот генет-
ски модифициран организам и животната средина.   

Член 2 
(1) Спроведувањето на процената на ризикот врз 

животната средина се врши со цел да се идентификува-
ат и да се проценат од случај до случај потенцијалните 
негативни влијанија од генетски модифициран органи-
зам (во натамошниот текст: ГМО) врз здравјето на лу-
ѓето и животната средина, без оглед на тоа дали влија-
                                                                 
1 Со оваа уредба се врши усогласување со Директива 2001/18/ЕЗ 
на Европскиот Парламент и на Советот од 12 март 2001 година за 
намерно пуштање на генетски изменетите организми во 
животната средина и за ставање вон сила Директивата 90/220/ЕЕЗ 
на Советот, 32001L0018 

нијата се непосредни или посредни, моментални или 
подоцнежни, а коишто може да произлезат од намерно-
то ослободување на ГМО во животната средина или 
пуштањето на ГМО производи на пазар.  

(2) Проценката на ризикот врз животната средина 
се спроведува заради утврдување на потребата од упра-
вување со ризикот  и  врз основа на тоа утврдување на 
потребата од примена на најсоодветните методи за 
спречување и намалување на ризикот. 

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-
ат следното значење: 

1. Оценување на ризикот по животната средина е 
проценка на ризиците по здравјето на луѓето и по жи-
вотната средина - непосредни или посредни, моментал-
ни или подоцнежни - коишто може да ги предизвика 
намерното ослободување или пуштање на ГМО произ-
вод на пазар, спроведена во согласност со Законот за 
ГМО и оваа уредба.  

2. Непосредни ефекти се директни или индиректни 
ефекти врз здравјето на луѓето или врз животната сре-
дина кои се забележани по ослободувањето ГМО во 
животната средина или нивното пуштање на пазар;  

3. Посредни ефекти се однесуваат на ефектите по 
здравјето на луѓето или по животната средина коишто 
се јавуваат преку вообичаениот синџир на настани, 
преку механизмите какви што се интеракциите со дру-
гите организми, пренос на генетскиот материјал или 
промени во намената или во управувањето и кои е ве-
ројатно дека согледувањата на посредните ефекти ќе 
дојде со задоцнување;  

4. Моментални ефекти се однесуваат на ефектите 
по здравјето на луѓето или по животната средина кои-
што се забележани во периодот на пуштањето на ГМО. 
Моменталните ефекти можат да бидат непосредни или 
посредни;  

5. Подоцнежните ефекти се ефектите по здравјето 
на луѓето или по животната средина коишто не можат 
да се забележат во периодот на пуштањето на ГМО, но 
стануваат очигледни како непосредни или посредни 
ефекти во некоја подоцнежна фаза или по завршување 
на пуштањето; и 

6. Кумулативни долгорочни ефекти се вкупните 
акумулирани ефекти од ограниченото користење на 
ГМО или од намерното ослободување на ГМО во жи-
вотната средина врз здравјето на луѓето, вклучувајќи 
ги меѓу другите и флората, фауната, плодноста на поч-
вата, разградувањето  на органските материи во почва-
та, синџирот на исхрана, биолошката разновидност и 
здравјето на животните.  

 
Член 4 

(1) Проценката на ризик врз животната средина е 
составен дел на нотификацијата за намерното ослобо-
дување на ГМО.    

(2) Проценката на ризикот врз животната средина 
покрај информациите од член 26 став 3 од Законот за 
генетски модифицирани организми, содржи и подато-
ци за чекорите кои треба да се преземат врз основа на 
кои се донесуваат заклучоци, заклучоците, резултатот 
на спроведувањето на проценка на ризикот врз живот-
ната средина, како и документацијата врз основа на ко-
ја се засновани заклучоците, вклучувајќи и друга доку-
ментација која е од значење за проценката на ризикот.  

(3 ) Поблиската содржина на проценката на ризикот 
врз животната средина е дадена во Прилогот кој е со-
ставен дел на оваа уредба.    
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Член 5 
Методологијата што се применува при проценката 

на ризикот на животната средина се засновува врз на-
челото на претпазливост при што:  

- се идентификуваат карактеристиките на ГМО и 
неговата примена, кои можат да предизвикаат негатив-
ни ефекти. Истите треба да се споредат со оние што ги 
пројавува неизменет организам од којшто тој произле-
гол и неговата примена во соодветните ситуации; 

- се спроведува на соодветен и транспарентен нау-
чен пристап, а врз основа на достапни научни и тех-
нички податоци;  

- се врши од случај до случај, при што потребните 
информации можат да се променливи во зависност од 
конкретните видови на ГМО, нивната планирана наме-
на и потенцијалната животна средина што ќе ги прими, 
при што се земаат предвид, меѓу другото, и ГМО-и кои 
се веќе присутно во таа животна средина; 

- доколку се појават нови достапни информации за 
ГМО и за неговите ефекти по здравјето на луѓето или 
по животната средина, може да се јави потреба од по-
вторно разгледување на проценката на ризикот врз  жи-
вотната средина, со цел да се утврди дали дошло до 
промена на ризикот или да се утврди дали има потреба 
од дополнување и/или промена на управувањето со ри-
зикот  и 

- се анализираат „кумулативните долгорочни ефе-
кти,“ релевантни за ослободувањето  и  пуштањето на 
ГМО производ на пазарот.  

 
Член  6 

(1)  Во зависност од случајот, проценката на ризи-
кот врз  животната средина  ќе ги земе во предвид ре-
левантните технички и научни детали во поглед на ка-
рактеристиките на: 

- организмот (организмите) примател/и или на ро-
дителскиот организам (организми);  

-  генетската/ите измена/и, без оглед на тоа дали се 
работи за вклучување или за бришење на генетскиот 
материјал и на релевантните информации за векторот и 
за донаторот;  

- ГМО;  
- планираното ослободување и примена, вклучувај-

ќи го и нивниот опсег;  
-  потенцијалната животна средина – примател,  и 
- меѓусебната интеракција (заемните влијанија). 
(2) Информациите за пуштањата на слични орга-

низми и организми со слични својства и нивните вза-
емни влијанија во слични животни средини можат да 
се земат како помошни информации за проценката на 
ризикот врз  животната средина.  

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  

   Бр.41-452/1                     Заменик на претседателот 
7 февруари 2012 година         на Владата на Република 

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

ПРИЛОГ  
 

Проценка на ризикот врз животната средина 
 
А. Опис на преземени чекори врз основа на кои се 

донесени заклучоци од спроведувањето на проценка на 
ризикот врз животната средина:  

1. Идентификација на карактеристиките коишто мо-
жат да предизвикаат негативни ефекти: 

Идентификување на сите карактеристики на ГМО 
поврзани со генетската промена, од кои можат да про-
излезат негативни ефекти по здравјето на луѓето или 
врз животната средина. Споредувањето на карактери-
стиките на ГМО со оние на неизменет организам, во 
соодветни услови на пуштање или на примена, е по-
требно за идентификување на конкретните потенцијал-
ни негативни ефекти што произлегуваат од генетската 
модификација. Исто така потребно е да се земат во 
предвид можните негативни влијанија, а не истите да 
се отфрлат со образложение дека веројатноста за поја-
ва на истите е многу мала. 

Можните негативни ефекти од ГМО се различни од 
случај до случај, и истите може да предизвикаат : 

- Заболувањата кај човекот, вклучувајќи ги и алер-
гиските и токсичните ефекти;  

- Заболувањата кај животните и кај растенијата, 
вклучувајќи ги и токсичните, а онаму каде што е соод-
ветно и алергиските ефекти; 

- Ефектите врз динамиката на популациите на видо-
вите во животната средина примател и генетската раз-
новидност на секоја од овие популации;  

- Изменетата подложност на патогени микроорганиз-
ми со што се олеснува ширењето на инфективните боле-
сти и/или создавањето нови резервоари или вектори;  

- Загрозувањето на профилактичките или на тера-
певтските третмани за медицинска или за ветеринарна 
заштита или за заштита на растенијата, на пример пре-
ку пренесување на гени кои покажуваат отпорност на 
антибиотиците што се користат во хуманата медицина 
или во ветерината;  

- Ефектите врз биогеохемиските циклуси, особено 
врз рециклирањето на јаглеродот и на азотот, преку 
промените во процесот на распаѓање на органскиот ма-
теријал во почвата. 

Негативните ефекти можат да бидат непосредни 
или посредни, преку следните механизми: 

- ширењето на ГМО во животната средина; 
- пренесувањето на вметнат генетски материјал на 

другите организми или на истиот организам, без оглед 
на тоа дали е тој генетски изменет или не; 

- фенотипската и генетската нестабилност; 
- заемното влијание со другите организми и 
- промените во раководењето, вклучувајќи ги и про-

мените во земјоделската практика, онаму каде што тоа 
е применливо. 

2. Проценка на сите потенцијални последици од се-
кое одделено несакано влијание, доколку се јават такви. 

Проценка на големината на последиците се врши за 
секое потенцијалено негативно влијание. Проценката 
треба да произлезе од претпоставката дека ќе дојде до 
негативно влијание. Треба да се земе во предвид веро-
јатноста дека животната средина во којашто се планира 
пуштањето на ГМО, како и начинот на пуштањето, ќе 
имаат влијанија на големината на последиците. 

3. Проценка на веројатноста за појава на секое 
идентификувано потенцијално негативно влијание. 

Карактеристиките на животната средина во којашто 
се планира пуштањето на ГМО, како и начинот на пу-
штање, се важни фактори при проценувањето на веро-
јатноста или на можноста за појава на негативни влија-
нија. 

4. Проценка на ризикот од секоја од идентификува-
ните карактеристики на ГМО  

Проценката се прави во оптималните граници на 
можностите, на ризикот по здравјето на луѓето или по 
животната средина од секоја од идентификуваните ка-
рактеристики на ГМО, којашто има потенцијал да пре-
дизвика негативни влијанија, со оглед на состојбата на 
развојот, преку комбинирање на веројатноста за појава 
на негативно влијание и големината на последиците, 
доколку се јави некое такво влијание. 
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5. Примена на стратегиите за управување кај ризи-
ците од намерното пуштање или пуштањето на пазар 
на ГМО/и 

При оценувањето на ризиците можат да бидат 
идентификувани ризици за кои е потребно соодветно 
управување и да се утврди најдобриот начин за управу-
вање со нив, за што треба да се дефинира стратегија за 
раководење со ризици. 

6. Дефинирање на сеопфатниот ризик од ГМО 
Проценката на сеопфатниот ризик од ГМО треба да 

се изврши така што ќе се земаат предвид сите предло-
жени стратегии за раководење со ризиците. 

Б. Заклучоци за потенцијалните ефекти врз живот-
ната средина, како резултат на пуштањето или пласи-
рањето на ГМО на пазарот 

Врз основа на проценката на ризикот врз животната 
средина, спроведена во согласност со начелата и мето-
дологијата опишани во членовите 5 и 6 на овој правил-
ник, информациите за точките наведени во точките Б1 
и Б2  од овој Прилог треба на соодветен начин да бидат 
вклучени во нотификацијата  со цел да се помогне при 
донесувањето заклучоци за потенцијалното влијание 
врз животната средина од пуштањето или од пласира-
њето на ГМО на пазарот: 

 
Б.1 Кај оние ГМО што не спаѓаат во редот на пови-

соки растенија во нотификацијата се наведуваат ин-
формации за: 

1. Колкава е веројатноста еден ГМО да стане отпо-
рен и инвазивен во природните живеалишта, под усло-
вите на предложеното пуштање.  

2. Секоја селективна предност или недостаток пре-
несен на ГМО и веројатноста за нивна реализација под 
условите на предложеното/ите пуштање/а. 

3. Колкава е можноста за пренос на гените на други 
видови, во услови на предложеното пуштање на ГМО и 
секоја селективна предност или недостаток пренесен 
на овие видови. 

4. Колкава е можноста за појава на моментално 
и/или на подоцнежно влијание врз животната средина 
како резултат на непосредното и посредното заемно 
влијание на ГМО и целните организми (ако може да се 
примени). 

5. Можноста за појава на моментално и/или на по-
доцнежно влијание врз животната средина како резул-
тат на непосредното и посредното заемно влијание на 
ГМО и нецелните организми, вклучувајќи го и влија-
нието врз нивоата на популацијата на ривалите, пле-
нот, домаќините, симбиотите, грабливците, паразитите 
и патогените. 

6. Можноста за појава на моментални и/или на по-
доцнежни влијанија по човековото здравје што произ-
легуваат од непосредните и од посредните заемни вли-
јанија на ГМО и лицата кои со нив работат, доаѓаат во 
допир со или се во близина на пуштањето/та на ГМО. 

7. Можноста за појава на моментални и/или на по-
доцнежни влијанија по здравјето на животните и пос-
ледици по синџирот на добиточна/човекова исхрана 
што произлегуваат од консумирањето на ГМО и на си-
те производи добиени од него, доколку се наменети за 
добиточна храна. 

8. Можните моментални и/или подоцнежни влија-
нија врз биогеохемиските процеси што произлегуваат 
од потенцијалните непосредни и посредни заемни вли-
јанија на ГМО и на целните и нецелните организми во 
близина на пуштањето/та на ГМО. 

9. Можните моментални и/или подоцнежни непо-
средни и посредни влијанија врз животната средина на 
посебните техники применети при управувањето со 
ГМО коишто се разликуваат од техниките применети 
за организми кои не се генетски изменети.  

Б.2.Кај генетски изменетите повисоки растенија 
(ГИПР) во нотификацијата се наведуваат информации за: 

1. Колкава е веројатноста ГИПР да станат поотпор-
ни од примачот или од родителските растенија во зем-
јоделските живеалишта или поинвазивни во природни-
те живеалишта. 

2. Секоја селективна предност или секој недостаток 
пренесен на ГИПР.  

3. Колкав е потенцијалот за пренос на гените на 
истиот или на други сексуално компатибилни расти-
телни видови, во услови на садење на ГИПР, и секоја 
селективна предност или секој недостаток пренесен на 
овие растителни видови.  

4. Можното моментално и/или подоцнежно влија-
ние врз животната средина што произлегува од непо-
средното или посредното заемно влијание меѓу ГИПР 
и целните организми, на пример грабливци, паразитои-
ди и патогени (ако може да се примени).    

5. Можното моментално и/или подоцнежно влијание 
врз животната средина што произлегува од непосредно-
то или посредното заемно влијание на ГИПР и нецелни-
те организми (земајќи ги предвид и организмите коишто 
имаат заемно влијание со целните организми), вклучу-
вајќи го и влијанието врз нивоата на популацијата на ри-
валите, хербиворите, симбиотите (онаму каде што може 
да се примени), паразитите и патогените. 

6. Можните моментални и/или подоцнежни влија-
нија врз здравјето на луѓето што произлегуваат од по-
тенцијалните непосредни и посредни заемни влијанија 
меѓу ГИПР и лицата кои работат со, доаѓаат во допир 
со или се во близина на пуштањето/та на ГИПР.  

7. Можните моментални и/или подоцнежни влија-
нија врз здравјето на животните и последици по синџи-
рот на добиточна/човекова исхрана што произлегуваат 
од консумирањето на ГИО и сите производи добиени 
од него, доколку се наменети за добиточна храна. 

8. Можните моментални и/или подоцнежни влија-
нија врз биогеохемиските процеси што произлегуваат 
од потенцијалните - непосредни и посредни - заемни 
влијанија на ГИО и целните и нецелните организми во 
близина на пуштањето/та на ГИО. 

9. Можните моментални и/или подоцнежни - непо-
средни и посредни влијанија врз животната средина, на 
посебните техники на одгледување, управување и бере-
ње што се користат за ГИПР, кои се разликуваат од 
техниките применети за повисоки растенија кои не се 
генетски изменети. 

____________ 
619. 

Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 49/2010 и 53/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13.2.2012 го-
дина, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ 
ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, 
МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА  

ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

 
Со оваа уредба се пропишуваат поблиските крите-

риуми за директните плаќања, корисниците на средс-
твата, максималните износи и начинот на директните 
плаќања за 2012 година. 

 
Член 2 

Поблиски критериуми по површина земјоделско 
земјиште, единица земјоделски производ и грло  

добиток, висина на директни плаќања 
 
(1) Поблиските критериуми по површина земјодел-

ско земјиште, единица земјоделски производ и грло до-
биток, како и висинатана директните плаќања во завис-



 Стр. 8 - Бр. 22                                                                                     13 февруари 2012 
 
 
ност од видот на културата, класата и квалитетот на 
земјоделскиот производ и видот на добитокот, се утвр-
дуваат по области согласно подмерките опишани во 
ставовите 2, 3, 4, и 5 на овој член. 

(2) Поблиските критериуми во растителното произ-
водство од мерка 1 од Програмата за финансиска под-
дршка во земјоделството за 2012 година по површина 
земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и 
висината на директните плаќања во зависност од видот 
на културата се следни: 

1)За директни плаќања по обработлива земјоделска 
површина за поледелски култури 

- Корисници на оваа подмерка може да бидат земјо-
делските стопанства кои во производна 2011/2012 го-
дина имаат засеани површини со следните култури: 
пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, си-
рак, просо, хмељ, леќа, кикирики, соја, сончоглед, мас-
лодајна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, ес-
парзета, добиточен грашок и наут(слануток), за засеана 
или одржувана површина со луцерка; 

- Минимум засеана површина за секоја култура од-
делно е 0,3 ха во производната 2011/2012 година, а до-
колку производните капацитети се во подрачја со огра-
ничени можности за производство минимум засеана 
површина се намалува за 50%; 

- Висината на директните плаќања изнесува 
9.000,00 денари по хектар, а се намалува со зголемува-
ње на пријавените површини и тоа:од 0,3 ха до 10 ха 
100%, од 10,1 ха до 50 ха 60%, од 50,1 ха до 100 ха 30% 
и над 100 ха 10% за секоја култура одделно. 

2) За дополнителни директни плаќања од точка 1 ) 
на оваа уредба за одгледување на ориз, сончоглед, 
пченка и фуражни култури 

- Корисници на оваа подмерка се семејни земјодел-
ски стопанства и правни лица кои имаат засеани повр-
шини со ориз, сончоглед, луцерка, еспарзета, граор, до-
биточен грашок и пченка и поднеле барање за подмер-
ката 1.1. од Програмата за финансиска поддршка во 
земјоделството за 2012 година; 

- Минимум засеана површина за секоја култура од-
делно е 0,3 ха во производната 2011/2012 година, а до-
колку производните капацитети се во подрачја со огра-
ничени можности за производство минимум засеана 
површина се намалува за 50%; 

- Висината на директните плаќања за ориз и сончог-
лед изнесува 3.000,00 денари по хектар а се намалува 
со зголемување на пријавените површини  и тоа: од 0,3 
ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 50 ха 60%, од 50,1 ха до 
100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура оддел-
но. 

- Висината на директните плаќања за луцерка, ес-
парзета, граор, добиточен грашок и пченка изнесува 
1.000,00 денари по хектар за секоја култура одделно.  

3)За дополнителни директни плаќања за засеани по-
вршини со житни култури од точка 1) на оваа уредба 
со сертифициран семенски  материјал 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои имаат засеани површини со житни кул-
тури од точка 1) со сертифициран семенски материјал 
во производната 2011/2012 година со следните култу-
ри: пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, 
сирак, просо, хмељ и поднеле барање за подмерката 
1.1. од Програмата за финансиска поддршка во земјо-
делството за 2012 година, според Табела- Просечни ко-
личини на семе по хектар која е дадена во Прилог 1 кој 
е составен дел на оваа уредба; 

- Минимум 0,3 ха засеана површина со житни кул-
тури во производна 2011/2012 година, која се однесува 
за секоја култура одделно; 

Висината на директините плаќања изнесува 
3.000,00 денари по хектар. 

4)За директни плаќања по обработлива земјоделска 
површина за градинарско производство 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства со исклучок на државни субјекти кои имаат 
засеани површини со следниве градинарски култури: 
домати, пипер, лубеница, диња, грав, боранија, грашок, 
компир, краставици, корнишони, зелка, кељ, кромид, 
лук, праз, тиквички, зеленасалата, брокула, спанаќ, 
карфиол, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, 
ротквици, цвеќе и  култивирано произведени ароматич-
ни и зачински растенија и декоративни садници. Ли-
стата на култивирани лековити, ароматични и зачински 
растенија за земјоделско производство и декоративни 
садници кои се предмет на директни плаќања за оваа 
подмерка е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на 
оваа уредба. 

- Минимум 0,2 ха засеана површина за секоја гра-
динарска култура одделно, а доколку производните ка-
пацитети се во подрачја со ограничени можности за 
производство минимум засеана површина се намалува 
за 50%; 

- Висината на директните плаќања за домат и кра-
ставица изнесува 30.000 денари по хектар, за пипер и 
компир 23.000,00 денари по хектар, за режано цвеќе, 
грав, боранија, грашок, краставици, корнишони, зелка, 
кељ, кромид, лук, праз, зелена салата, брокула, спанаќ, 
карфиол, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, 
ротквици и  култивирано произведени ароматични и 
зачински растенија 20.000,00 денари по хектар, за лу-
беница (калемена), тиква, тиквичка и декоративни сад-
ници 6.000,00 денари по хектар.   

Висината на директните плаќања за диња изнесува 
10.000 денари по ха. 

Дополнителна поддршка за лубеница која не е кале-
мена, износот на поддршката изнесува 10.000 денари 
по ха, но при тоа задолжително е потребно приложува-
ње на потврда од надлежна институција која ќе потвр-
ди дека не е извршено калемење.  

5)За дополнителнидиректни плаќања за производс-
тво под контролирани услови на домати, пиперки,  кра-
ставици и режано цвеќе  од точка  4) на оваа уредба 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства производители на домати, пиперки, краста-
вици и режано цвеќе во затворени простории под кон-
тролирани услови и поднеле барање за подмерката 1.4. 
од Програмата за финансиска поддршка во земјоделс-
твото за 2012 година. 

- Минимум 0,2 ха засадена површина во пластени-
ци или стакленици, а доколку производните капаците-
ти се во подрачја со ограничени можности за произ-
водство минимум засадена површина се намалува за 
50%. 

- Висината на директните плаќања изнесува допол-
нителни 90.000,00 денари по хектар за производство во 
контролирани услови со доставен доказ за набавен 
огревен материјал и производството да е продадено на 
домашен пазар или остварен извоз најдоцна до 15 мај 
2012 година. 

6)За дополнителни директни плаќања за градинар-
ски култури продадени во преработувачки капацитети  

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои имаат засадени површини со градинар-
ски култури и поднеле барање за подмерка 1.4. од Про-
грамата за финансиска поддршка во земјоделството за 
2012 година. 

-Минимум 0,2 ха засадена површина со градинар-
ски култури од подмерка 1.4. од Програмата за финан-
сиска поддршка во земјоделството за 2012 година,ос-
тварено производство во 2012 година и истото да е 
продадено во преработувачки капацитети за зеленчук 



13 февруари 2012  Бр. 22 - Стр. 9 
 
 
во период ноември 2011 – октомври 2012 година запи-
шан во Регистарот на откупувачи на земјоделски про-
изводи. 

-Висината на директните плаќања изнесува 1,5 де-
нари по килограм, освен за пиперки и корнишони за 
кои висината на директни плаќања изнесува 2  денари 
по килограм. 

7) За директни плаќања по површина за одржување 
на постоечки лозови насади евидентирани во региста-
рот на лозови насади 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои имаат површини под лозови насади 
претходно пријавени-регистрирани во Националниот 
регистар на лозови насади, со почеток на исплата од 
втората година од подигнувањето на лозовиот насад.  

- Минималната површина под лозови насади е 0,2 
ха, а доколку производните капацитети се во подрачја 
со ограничени можности за производство минималната 
површина се намалува за 50%; 

- Висината на директните плаќања изнесува 
40.000,00 денари по хектар или 100% за лозови насади 
на површина од 0,2 ха до 3 ха, 24.000,00 денари по хе-
ктар или 60% за површина од 3,1 ха до 10 ха, 12.000,00 
денари по хектар или 30% за површина од 10,1 ха до 30 
ха и за површина над 30 ха 4.000,00 денари по хектар 
или 10% од максималната висина на поддршка. 

8)За директни плаќања по површина за одржување 
на постоечки овошни насади 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои имаат овошни насади од видовите и 
сортите запишани во Националната сортна листа на Ре-
публика Македонија.  

- Минимум 0,3 ха површина за секој овошен вид 
одделно со постоечки овошни насади, со почеток на 
исплата од втората година од подигнувањето на овош-
ниот насад, а доколку производните капацитети се во 
подрачја со ограничени можности за производство ми-
нималната површина се намалува за 50%; 

- Прифатлив број на овошки по хектар е врз основа 
на Табела за прифатлив број на овошки -садници по хе-
ктар за постоечки производни овошни насади подигна-
ти до пролет 2011 година по овошни видови и за ново 
подигнати производни насади од есен 2011 до пролет 
2012 година која е дадена во прилог 3 кој е составен 
дел на оваа уредба. 

- Висината на директните плаќања изнесува 
28.000,00 денари по хектар за: круша, цреша, вишна, 
кајсија, праска и актинидија. 

- Висината на директните плаќања изнесува 
25.000,00 денари по хектар за: дуња, мушмула, слива, 
маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, 
боровинка, рибизла, малина, капина и јагода. 

- Висината на директните плаќања за јаболкови на-
сади изнесува 23.000,00 денари по хектар со број на 
садници од 400 до 999 садници по хектар, и 25.000,00 
денари по хектар со број на садници поголем од 999 
садници по хектар. 

- Висината на директните плаќања изнесува 
15.000,00 денари по хектар за: насади со ореви, бадеми, 
лешници и костени. 

Висината на директните плаќања од оваа точка про-
центуално се намалува со зголемување на пријавените  
вкупни површини од сите овошни видови и тоа за секој 
вид одделно:од 0,3 ха до 3 ха 100%, од 3,1 ха до 10 ха 
60%, од 10,1 ха до 30 ха 30% и над 30 ха 10%. 

9)За дополнителни директни плаќања за овошје 
продадено во преработувачки капацитети  

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои имаат површини со овошни видови и 
поднеле барање за подмерка 1.8. од Програмата за фи-
нансиска поддршка во земјоделството за 2012 година. 

- Минимум 0,3 ха површини со овошен насад од 
подмерка 1.8. од Програмата за финансиска поддршка 
во земјоделството за 2012 година,остварено производс-
тво во 2012 година и истото да е продадено во прерабо-
тувачки капацитети за овошје во 2012 година запишан 
во Регистарот на откупувачи на земјоделски произво-
ди. 

- Висината на директните плаќања изнесува 2,00 де-
нари по килограм. 

10) За директни плаќања за произведен и продаден 
ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун 
од реколта 2011 година  

- Корисници на оваа подмерка се физички и правни 
лица кои своето производство на тутун од реколта 2011 
година го продале во регистрирано откупно претприја-
тие.   

- Висината на директните плаќања изнесува 60,00 
денари по килограм. 

11) За директни плаќања за призводство на дома-
шен сертифициран семенски материјал за житни и ин-
дустриски култури (освен тутун) 

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства и правни лица запишани во Регистар на произ-
водители на семенски материјал и кои имаат произве-
ден семенски материјал во 2012 година согласно Закон 
за семенски и саден материјал за земјоделски растени-
ја. 

-Минимум 0,3 ха засеани површини за секоја култу-
ра одделно, а доколку производните капацитети се во 
подрачја со ограничени можности за производство ми-
нимум засеана површина се намалува за 50%; 

- Висината на директните плаќања изнесува 
15.000,00 денари по хектар за произведен сертифици-
ран семенски материјал. 

Висината на директните плаќања процентуално се 
намалува со зголемување на пријавените  вкупни повр-
шини од сите житни и индустриски култури:од 0,3 ха 
до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 50 ха 75%, над 50,1 ха 
50%. 

12) За директни плаќања за призводство на дома-
шен лозов калем и овошен саден  материјал 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделски сто-
панства и правни лица запишани воРегистар на произ-
водители на семенски и саден материјал и кои имаат 
произведен сертифициран лозов и/или овошен саден 
материјал во 2012 година. 

-Произведен и продаден домашен лозов калем и 
овошен саден материјал во 2012 година од регистрира-
нипроизводители согласно Закон за семенски и саден 
материјал за земјоделски растенија. 

-Висината на директните плаќања изнесува 25,00 
денари по калем односно садница за произведени и 
продадени калеми односно садници не земајки ги во 
предвид количините за сопствени потреби. 

13) За директните плаќања за подигање на нови ло-
зови насади  

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои имаат подигнато нови површини под 
лозов насад претходно пријавени-регистрирани во На-
ционалниот регистар на лозови насади со вински или 
трпезни сорти.  

- Минималната површина под лозови насади е 0,2 
ха, а доколку производните капацитети се во подрачја 
со ограничени можности за производство минималната 
површина се намалува за 50%; 

- Избраните вински сорти мора да бидат во соглас-
ност со Правилник за класификација на сорти на грозје 
за производство на вино кои се предмет на директни 
плаќања мора да бидат согласно Листа на одобрени и 
препорачани вински сорти на грозје по виногорја. 

- Задолжителен услов е барателот да има извршено 
агрохемиска анализа на почвата. 
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- Висината на директните плаќања изнесува 
140.000,00 денари по хектар за винските сорти грозје и 
160.000,00 денари по хектар за трпезни сорти грозје. 

- Прифатливиот број на сертифициран калем за по-
садочен материјал по хектар е даден во Прилог 4 кој е 
составен дел на оваа уредба. 

 14) За директни плаќања за подигање нови овошни 
насади 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои имаат подигнато нови овошни насади 
во период есен 2011 и пролет 2012 година од следниве 
овошни видови: јаболка, круша, дуња, мушмула, слива, 
праска, кајсија, цреша, вишна, орев, бадем, лешник, 
актинидија, рибизла, малина, капина, јагода, маслинка, 
калинка, јапонско јаболка, аронија, боровинка, питом 
костен и смоква. 

- Минимална површина 0,3 ха, а доколку производ-
ните капацитети се во подрачја со ограничени можно-
сти за производство минималната површина се намалу-
ва за 50%; 

- Задолжителен услов е барателот да има извршено 
агрохемиска анализа на почвата. 

- Висината на директните плаќања изнесува 
100.000,00 денари по хектар за новоподигнати овошни 
насади од јагода во контролирани услови (оранжерија 
или пластеник) со саксиски систем на одгледување. 

- Висината на директните плаќања изнесува 
100.000,00 денари по хектар за новоподигнати овошни 
насади од јаболчести и коскести овошни видови, за ја-
ткестите овошни видови вклучително и костен висина 
на директни плаќања изнесува 50.000,00 денари по хе-
ктар, а за новоподигнати јагодести овошни видови ви-
сината на директните плаќања изнесува 70.000,00 дена-
ри по хектар освен за јагода на отворено каде што ви-
сината на поодршката е 35.000,00 денари по хектар. 

- Прифатливиот број на прифатени садници по хе-
ктар за сертифициран саден материјал (произведен од 
регистриран производител според Законот за семенски 
и саден материјал за земјоделски растенија) е согласно 
Табела за прифатлив број на овошки -садници по хе-
ктар за постоечки производни овошни насади подигна-
ти до пролет 2011 година по овошни видови и за ново 
подигнати производни насади од есен 2011 до пролет 
2012 година која е дадена во Прилог 3.  

Отстапувањата можат да бидат за 10% од прикажа-
ната густина на садењето и прифатливиот број на сад-
ници по хектар. 

Средствата од оваа мерка ќе се исплатат по изврше-
ната проверка од страна на надлежна институција која 
треба да потврди дека корисникот на средствата пра-
вилно го одржува овошниот насад.  

15) За директни плаќања за обележани грла говеда 
(3) Поблиските критериуми во сточарското произ-

водство од мерка 2 од Програмата за финансиска под-
дршка во земјоделството за 2012 година по грло доби-
ток и висината на директните плаќања во зависност од 
видот на добитокот се следни: 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои одгледуваат говеда, кои ги имаат обеле-
жано и евидентирано грла говеда во Регистарот на го-
веда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2012 годи-
на. 

- Висината на директните плаќања изнесува 
2.800,00 денари по грло. Бројот на обележани грла се 
пресметува скалесто и тоа: од 1 грло до 100 грла 100%, 
од 101 грла до 150 грла 70%, од 151 грла до 300 грла 
50% и над 301 грла 40%. 

16) За дополнителни директни плаќања од точка 15) 
на оваа уредба за обележани грла говеда 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои одгледуваат говеда, кои ги имаат обеле-
жано и евидентирано грлата говеда во Регистарот на 

говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2012 го-
дина, со исклучок на земјоделските стопанства кои се 
корисници на директните плаќања од точка 17) на оваа 
уредба. 

- Дополнителен критериум за оваа подмерка е зем-
јоделското стопанство да има најмалку 30 грла говеда, 
а доколку производните капацитети се во подрачја со 
ограничени можности за производство критериумот за 
грла говеда се намалува за 50%; 

- Висината на директните плаќања изнесува 
1.500,00 денари по грло за женско грло на возраст од 
12 до 24 месеци на 31 октомври 2012 година. 

17) За директни плаќања за произведено и продаде-
но кравјо млеко 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства – производители на кравјо млеко регистри-
рани како одгледувачи на говеда во Регистарот на гове-
да и сопственото производство го имаат продадено на 
откупувач на сурово млеко запишан во Регистарот на 
откупувачи на земјоделски производи за период октом-
ври 2011 – септември 2012 година. 

- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 де-
нари по литар произведено и продадено млеко на пре-
работувачки капацитети запишани во Регистар на одо-
брени објекти за производство на храна од животинско 
потекло.  

  18) Директни плаќањаза за одгледани и заклани 
грла говеда во регистриран кланичен капацитет 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда 
во преработувачки капацитети запишани во Регистар 
на одобрени објекти за производство на храна од живо-
тинско потекло, за период октомври 2011 – април 2012 
година. 

- Висината на директните плаќања изнесува 
1.500,00 денари по грло продадено или заклано во пре-
работувачки капацитети запишани во Регистар на одо-
брени објекти за производство на храна од животинско 
потекло, за период октомври 2011 – април 2012 година. 

19) За дополнителни директни плаќања од точка 18) 
на оваа уредба за одгледани и заклани грла говеда во 
регистриран кланичен капацитет за производство на 
месо 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда 
во преработувачки капацитети запишани во Регистар 
на одобрени објекти за производство на храна од живо-
тинско потекло, за период октомври 2011 – април 2012 
година. 

- Дополнителни критериуми за оваа подмерка е гр-
лата говеда да не се помлади од 8 месеци и да не се по-
стари од 18 месеци. 

- Оваа мерка се однесува на следните раси говеда: 
сименталско, оберинталско, монтафонско, херефорд, 
шароле, буша и мелези. 

- Висината на директните плаќања изнесува 
2.000,00 денари по грло продадено или заклано во пре-
работувачки капацитети запишани во Регистар на одо-
брени објекти за производство на храна од животинско 
потекло, за период октомври 2011 –април 2012 година. 

20) За директни плаќања за набавка на високостел-
ни јуници со познато потекло и висок генетски потен-
цијал 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои набавиле високостелни педигрирани ју-
ници во период октомври 2011–април 2012 годинаод 
признати организации на одгледувачи на добиток. 

- Висината на директните плаќања изнесува 
40.000,00 денари по грло за набавени од 1 до 20 грла, 
30.000,00 денари по грло за набавени од 21 до 50 грла, 
25.000,00 денари по грло за набавени од 51 до 200 грла, 
15.000 денари по грло за набавени над 200 грла. 
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21) За директни плаќања за обележани грла овци од 
сите категории 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства одгледувачи на овци кои поседуваат мини-
мум 30 грла овци од сите категории евидентирани во 
Регистарот на овци и истите ќе ги чуваат најмалку до 
30.10.2012 година, а доколку производните капацитети 
се во подрачја со ограничени можности за производс-
тво критериумот се намалува за 50%. 

- Висината на директните плаќања изнесува 
1.000,00 денари по грло за сите категории и возрасти 
обележани грла. . Бројот на обележани грла се пресме-
тува скалесто и тоа: од 30 грло до 250 грла 100%, од 
251 грла до 500 грла 80%, од 501 грла до 1.000 грла 
70% и над 1.001 грла 60%. Дополнителни 700,00 дена-
ри по грло се исплаќа за женски јагниња кои на 31 
октомви 2012 година се на возраст од 6 до 12 месеци. 

22) За директни плаќања за произведено и продаде-
но овчо млеко 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства – производители на овчо млеко регистрира-
ни како одгледувачи на овци во Регистарот на овци и 
сопственото производство го имаат продадено на отку-
пувач на сурово млеко запишан во Регистарот на отку-
пувачи на земјоделски производиза период октомври 
2011 – септември 2012 година. 

- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 дена-
ри по литар произведено и продадено млеко на прерабо-
тувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени 
објекти за производство на храна од животинско потекло.  

23) За директни плаќања за набавка на машки прип-
лодни грла–оригинали и репродуктори 

- Корисници на оваа мерка се земјоделските сто-
панства кои набавиле машки приплодни грла во период 
октомври 2011–април 2012 година од регистрирани 
одгледувалишта на приплоден добиток. 

- Набавени машки приплодни грла оригинали и ре-
продуктори во период јануари– септември 2012 година 
од страна на одгледувачи на овци. Набавката на ма-
шките приплодни грла мора да биде од признати орга-
низации на одгледувачи на добиток. 

- Висината на директните плаќања е во износ од 
20.000,00 денари по грло оригинали и 5.000,00 денари 
по грло репродуктори. 

24) За директни плаќања за обележани грла кози 
- Корисници на оваа мерка се земјоделските сто-

панства одгледувачи на кози. 
- Оваа мерка се однесува на фарми кои поседуваат 

минимум 10 грла кози од сите категории евидентирани 
во Регистарот на кози и истите ќе ги чуваат најмалку 
до 30.10.2012 година. 

- Висината на директните плаќања изнесува 900,00 
денари по грло за сите категории и возрасти и допол-
нителни 300,00 денари за женски кози кои на 31 октом-
ви 2012 година се на возраст од 6 до 12 месеци. 

25) За директни плаќања за произведено и продаде-
но козјо млеко 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства–производители на козјо млеко регистрира-
ни како одгледувачи на кози во Регистарот на кози и 
сопственото производство го имаат продадено на отку-
пувач на сурово млеко запишан во Регистарот на отку-
пувачи на земјоделски производи за период октомври 
2011 – септември 2012 година. 

- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 дена-
ри по литар произведено и продадено млеко на прерабо-
тувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени 
објекти за производство на храна од животинско потекло.  

26) За директни плаќања за набавка на приплодни 
машки грла 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои набавиле приплодни машки грла кози 
во период октомври 2011 – април 2012 година од приз-
нати организации на одгледувачи на добиток. 

- Висинатана директните плаќања е во износ од 
4.500,00 денари по набавено приплодно грло. 

27) За директни плаќања по грла маторици 
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 

стопанства кои одгледуваат маторици и поседуваат ми-
нимум 3 грла маторици и истите ќе ги чуваат најмалку 
до 31.10.2012 година. 

-Висината на директните плаќања изнесува 900,00 
денари по грло маторица. 

  28) За директни плаќања за одгледани и заклани 
гоенициво регистрирани  кланични капацитети 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои одгледале и заклале гоеници во реги-
стрирани кланични капацитети. 

- Оваа мерка се однесува на фарми кои одгледале и 
продале минимум 5 грла во регистрирани кланични ка-
пацитети со минимална тежина од 90 килограми по 
продадено грло во период од октомври 2011 до април 
2012 година. 

- Висината на директните плаќања изнесува 
1.000,00 денари по грло. Бројот на грла се пресметува 
скалесто и тоа: од 3 до 5.000 грла 100%, од 5.001 до 
10.000 грла 80%, од 10.001 до 15.000 грла 50% и над 
15.000 грла 30%. 

29) За директни плаќања за набавка на приплодни 
грла свињи (назимки и нерези) 

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои набавиле приплодни грла свињи од приз-
нати организации на одгледувачи на добиток во период 
од октомври 2011 до април 2012 година.  

-Висината на директните плаќања е во износ од 
25.000,00 денари по грло за набавка на оригинали и во 
износ од 5.000,00 денари по грло за набавка на прип-
лодни грла хибриди. 

30) За директни плаќања за одгледани и продадени 
бројлери  

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои имаат одгледани и продадени во пери-
од октомври 2011 – април 2012 година. 

- Висината на директните плаќања изнесува 30,00 
денари по пиле.  

31) За директни плаќања за амортизирани несилки 
заклани во регистрирани кланични капацитети 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои заклале и/или продале минимум 2000 
амортизирани несилки во регистрирани кланични капа-
цитети во период октомври 2011 –април 2012 година. 

-Висината на директните плаќања изнесува 25,00 
денари по несилка. 

32) За директни плаќања за произведени едноднев-
ни бројлерски пилиња 

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои произвеле и продале еднодневни бројлер-
ски пилиња во период од октомври 2011 – април 2012 
година. 

- Висината на директните плаќања изнесува 3,00 де-
нари по пиле. 

33) За директни плаќања за произведени едноднев-
ни женски пилиња од јајценосни хибриди 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои произвеле и продале еднодневни жен-
ски пилиња од јајценосни хибриди во период од октом-
ври 2011–април 2012 година. 
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- Висината на директните плаќања изнесува 3,00 де-
нар по пиле. 

34) За директни плаќања за регистрирано презиме-
но пчелно семејство 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кои поседуваат минимум 35 презимени 
пчелни семејства, а доколку производните капацитети 
се во подрачја со ограничени можности за производс-
тво критериумот се намалува за 50%. 

-Висината на директните плаќања изнесува 600,00 
денари по пчелно семејство. 

35) За директни плаќања за набавка на матици 
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-

панства кои поседуваат минимум 15 пчелни семејства – 
нуклеуси и имаат купено максимум до 10 матици во пери-
од од октомври 2011 до април 2012 годинаод одобрено и 
регистрирано одгледувалиште напчелни матици. 

- Висината на директните плаќања изнесува 500,00 
денари по набавена матица независно од вредноста на 
набавката. 

36) За директни плаќања за подигање на нови површи-
ни под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) 

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои поседуваат минимум 35 презимени пчелни 
семејства и имаат посеана или засадена површина од-
минимум 0,2 ха од следните медоносни растенија: фа-
целија, еводија или багрем, а доколку производните ка-
пацитети се во подрачја со ограничени можности за 
производство критериумот се намалува за 50%. 

-Висината на директните плаќања изнесува 2.500,00 
денари по хектар или 8,00 денари по засадена садници. 

37) За директни плаќања за фармерско одгледување 
на ноеви 

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои одгледуваат ноеви и имаат регистрирано 
одгледувалиште. 

-Оваа мерка се однесувана оние фармери кои одгле-
дуваат минимум 4 возрасни единки ноеви. 

-Висината на директните плаќања изнесува 1.700,00 
денари по глава. 

38) За директни плаќања за фармерско производс-
тво на полжави 

-Корисници на оваа подмерка се семејни земјодел-
ски стопанства и правни лица кои одгледуваат полжави 
и имаат регистрирано одгледувалиште. 

-Оваа мерка се однесувана оние фармери кои одгле-
дуваат полжави на минимум 0,2 ха вкупна производна 
површина на фармата. 

-Висината изнесува 90.000,00 денари по хектар. 
(4) Дополнителна финансиска поддршка во висина 

од 15% се доделува за подрачја со ограничени можно-
сти за производство и тоа: 

-директни плаќања по површина обработено земјоделско 
земјиште на катастарска парцела која се наоѓа на надморска 
висина поголема од 700 метри согласно Системот за иденти-
фикација на земјишни парцели за мерките од точките: 
1),4),5),7),8),11),12),13) и 14) од оваа уредба. 

- директни плаќања по единица земјоделски произ-
вод од растително потекло кој е произведен на земјо-
делско земјиште на катастарска парцела која се наоѓа 
на надморска висина поголема од 700 метри согласно 
Системот за идентификација на земјишни парцели за 
мерките од точките: 6) и 9) од оваа уредба. 

- директни плаќања по грло добиток за регистрирани 
одгледувалишта во населени места со надморска висина 
поголема од 700 метри или со број на жители помал од 
100 за мерките од точките: 15), 16), 18), 19), 21), 24), 28), 
30), 31), 32), 33), 34), 36), 37) и 38) од ова уредба. 

- директни плаќања по единица земјоделски произ-
вод од сточарско потекло кој е произведен на регистри-
рани одгледувалишта во населени места со надморска 
висина поголема од 700 метри или со број на жители 
помал од 100 за мерките од точките:16),22) и 25) од 
оваа уредба. 

 (5) Поблиските критериуми за органското земјо-
делско производство од мерка 3 од Програмата за фи-
нансиска поддршка во земјоделството за 2012 година 
по површина земјоделско земјиште, единица земјодел-
ски производ и грло добиток, како и висинатана ди-
ректните плаќања во зависност од видот на културата и 
видот на добитокот се следни: 

39) За дополнителни директни плаќања од 30% за 
подмерките од ставовите (2) и (3) на овој член серти-
фицирани како растително и сточарско органско произ-
водство и производство во преод 

-Корисници на оваа мерка се земјоделските сто-
панства кои имаат сертифицирано растително и сто-
чарско органско производство и производство во преод 
согласно Законот за органско земјоделско производс-
тво  

-Висината на директните плаќања се зголемува за 
30% во однос на директните плаќања предвидени во 
мерките од ставовите(2) и (3) на овој член. За овоштар-
ското и лозарското производство висинатана директни-
те плаќања се пресметува скалесто и тоа:од 0,1ха до 10 
ха 100%, од 10,1 ха до 40 ха 60%, од 40,1 ха до 60 ха 
30% и над 60 ха 10%.  

40) За директни плаќања за површини наменети за 
зелено ѓубрење или угар во плодоред 

-Корисници на оваа мерка се земјоделските сто-
панства кои имаат површини наменети за зелено ѓубре-
ње или угар во плодоред. 

-Оваа мерка се однесува за површини на кои се одг-
ледуваат тревни смеси кои служатза зелено ѓубрење 
или пак површините не се користат за земјоделско про-
изводство (се оставаат за угар во плодоред), со исклу-
чок на површините на кои угарот се применува повеќе 
од една година на иста површина. 

-Висината на директните плаќања изнесува 3.500,00 
денари по хектар. 

 
Член 3 

Начин на директни плаќања 
 
(1) Директните плаќања во земјоделството за 2012 

година ќе се извршуваат според поднесени барања за 
финансиска поддршка и рокови за поднесување на ба-
рањата со исклучок на мерката од точка 10) од оваа 
уредба. 

(2) Реализацијата на мерката од точка 10) ќе се вр-
ши според списоци за откупени количини на суров ту-
тун од реколта 2011 година доставени до Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој, најдоцна до 31.03.2012 година од страна на 
правни лица регистрирани во Регистарот на откупува-
чи на тутун.   

(3) Административните проверки и контроли по-
требни за реализација на директните плаќања во пог-
лед на утврдување на катастарските парцели се вршат 
врз основа на податоци евидентирани во Единствениот 
регистар на земјоделски стопанства. 

(4) Административните проверки и контроли по-
требни за реализација на директните плаќања во пог-
лед на утврдување на бројната состојба на говеда, ов-
ци, кози и пчели се вршат врз основа на податоци од 
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Регистарот за идентификација и регистрација на до-
машни животни, а утврдување на бројна состојба на 
маторици, ноеви и полжави врз основа на потврди из-
дадени од регистрирани ветеринарни друштва. 

 
Член 4 

Рокови за поднесување на барања 
  
Крајните рокови за поднесување на барањата од 

член 3 на оваа уредба по одделни мерки од Програмата 
за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 го-
дина се следни: 

1. До 20 јуни 2012 година за мерките од точките 1), 
2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 12), 13), 14), 15), 17), 18),19), 
20), 21), 23), 24), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 
35), 36), 37) и 38). 

2. До 5 ноември 2012 година за мерките од точките: 
6) и 9). 

3. За мерките од точките 17), 22) и 25) крајните ро-
кови за поднесување на барања се според следните 
периоди: 

-до 30 април 2012 година за продадено млеко во 
период од 1 октомври до 31 декември 2011 година, 

-до 15 јуни 2012 година за продадено млеко во пер-
иод од 1 јануари до 31 април 2012 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-до 5 ноември 2012 година за продадено млеко во 
период од 1 мај до 30 септември 2012 година. 

4. За мерките од точките 39) и 40) крајниот рок за 
поднесување на пријава е 20.06.2012 година, а рокот за 
поднесување на барање за исплата и комплетна доку-
ментација е 30.11.2012 година. 

 
Член 5 

Правните лица кои се занимаваат со откуп, прера-
ботка и трговија на примарни земјоделски производи и 
услуги за колење, потребните податоци за реализирање 
на директните плаќања согласно Програмата за финан-
сиска поддршка во земјоделството за 2012 година, на 
барање на Агенцијата за финансиска поддршка во зем-
јоделството и руралниот развој ги доставуваат во рок 
од 15 дена од денот на приемот на барањето.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-523/1                         Претседател на Владата 

13 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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620. 

Врз основа на член 254 став 1 од Законот за тргов-
ските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 
24/11), Владата на Република Македонија во својство 
на единствен содружник на Друштвото за изградба, 
управување и издавање на повеќенаменска сала БО-
РИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, на седницата одр-
жана на 7.2.2012 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИ-
НА НА ДРУШТВОТО  ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУ-
ВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА  
САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се зголемува  основната главнина на 
Друштвото за изградба, управување и издавање на по-
веќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ 
Скопје со вложување на паричен влог во износ од 
23.000.000,00  денари . 

 
Член 2 

Се задолжува Друштвото за изградба, управување и 
издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВ-
СКИ ДООЕЛ Скопје да изврши упис за зголемување на 
основната главнина во трговскиот регистар што се во-
ди при Централниот  регистар на Република Македони-
ја . 

 
Член 3 

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

 
Бр.41-91/1                           Претседателот на Владата 

7 февруари 2012 година         на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
621. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.2.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УПРАВНИОТ  

СУД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за правда му престанува  користењето на 
движна ствар  – патничко моторно возило ,,Мерцедес‘‘,  
тип C 220 D; број на шасија WDB2021211A326824; 
број на мотор 60491000053887; година на производство 
1995; сила на мотор 70 kv; запремина 2155  ccm; седи-
шта 4 + 1.  

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
времено користење за период од шест месеци на  
Управниот суд, без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за правда склучува договор со претсе-
дателот на Управниот суд со кој се уредуваат правата и 
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр.41-235/1                     Заменик на претседателот 

7 февруари 2012 година         на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
622. 

Врз основа на член 61 став 2 од Законот за здрав-
ственото осигурување  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 
84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 
50/10, 156/10 и 53/11), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7.02.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија бр. 
02-18660/3, донесен од Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата, 
одржана на 15.12.2011 година.  

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

 
Бр.41-292/1                     Заменик на претседателот 

7 февруари 2012 година          на Владата на Република 
  Скопје                                      Македонија,  
                                     м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
623. 

Врз основа на член 28, став 2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за минералните суро-
вини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ТУЛАРСКА ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „ГЛИНИШТЕ“, ВО АТАРОТ  НА ОПШТИНА  

СТАРО НАГОРИЧАНИ 
 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина – туларска глина престанува да важи заради тоа 
што концесионерот Акционерско друштво Керамичка 
индустрија КИК Куманово не го усогласил Договорот 
за концесија за експлоатација на минерална суровина – 
туларска глина бр. 08-1387/2 од 19.6.2000 година со 
одредбите од Законот за минералните суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010). 

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине Догово-
рот за концесија од точка 1 од оваа одлука. 

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

  
            Бр. 41-458/1               Заменик на претседателот 
7 февруари 2012 година        на Владата на Република  
                Скопје                                Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на 

движните ствари: 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење и тоа на: 
 
I. Општи болници, Специјални болници, Заводи, Институти, Универзитетски клиники и Клинички болници

624. 
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Член 3
Министерот за здравство склучува договор со секој од директорите на јавните здравствени установи од 

член 2 од оваа одлука со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.  
 

Член 4 
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
   Бр.41-454/1                                                                                                                   Заменик на претседателот 

7 февруари 2012 година                                                                                                       на Владата на Република 
     Скопје                                                                                                                                    Македонија, 
                                                                                                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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625. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

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

ТОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

без надомест на трајно користење на Институтот за јав-
но здравје и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на Институтот за јавно здравје со кој се уреду-
ваат 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.41-454/2                     Заменик на претседателот 

7 февруари 2012 година         на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

626. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

без надомест на трајно користење на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија со кој се уредуваат 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. 41-454/3                     Заменик на претседателот 

7 февруари 2012 година         на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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627. 

Врз основа на член 29 став 23 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 7.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРА-
ДЕЖНИШТВО, ТРАНСПОРТ ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ ЕВА-АГ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.  ОРАШЈЕ-
ВРАТНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ВРАТНИЦА“,  

ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ 
 
1. На Друштво за производство, градежништво, 

транспорт трговија и услуги ЕВА-АГ ДОО експорт-им-
порт с.Орашје-Вратница се доделува концесија за експ-
лоатација на минерална суровина – варовник на 
“с.Вратница“, општина Јегуновце, со површина на про-
стор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7511774 4667108 
Т-2 7511610 4667034 
Т-3 7511604 4666811 
Т-4 7511227 4667071 
Т-5 7511236 4667115 
Т-6 7511258 4667104 
Т-7 7511293 4667169 
Т-8 7511321 4667115 
Т-9 7511355 4667077 
Т-10 7511374 4667096 
Т-11 7511427 4667108 
Т-12 7511433 4667088 
Т-13 7511465 4667096 
Т-14 7511478 4667084 
Т-15 7511550 4667110 
Т-16 7511622 4667052 
Т-17 7511761 4667116 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,064027km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за 
утврдување на висината на надоместоците за издавање 
на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот, роковите и гаранциите на плаќање на 
надоместокот за доделената концесија од точка 1 на 
оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

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

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

 
Бр.41-459/1                         Заменик на претседателот 

7 февруари 2012 година         на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески,с.р. 

__________ 
628. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), a во врска со член 35 став 1 
точка 4 од Законот за минералните суровини (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 
52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на ден  
7.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА И ПЕЛОИТ 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ НЕГОРСКИ БАЊИ, ВО 
АТАРОТ НА С.МРЗЕНЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина – термоминерална вода и пелоит на локалитетот 
кај Негорски Бањи, во атарот на с.Мрзенци, општина 
Гевгелија, доделена со Договор за концесија за експло-
атација на минерална суровина – термоминерална вода 
и пелоит на локалитетот кај Негорски Бањи, во атарот 
на с.Мрзенци, општина Гевгелија, бр. 24-9987/1 од 
30.11.2007 година, на Друштво за производство, трго-
вија и услуги ПОСЕЈДОН-МБ ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, престанува да важи заради отворање на постап-
ка на ликвидација над концесионерот со Решение на 
Централниот регистар деловоден број 30120110041987 
од 06.06.2011 година. 

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

 
Бр.41-461/1                       Заменик на претседателот 

7 февруари 2012 година         на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески,с.р. 

__________ 
629. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 
претпријатија  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 
97/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 7.02.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ  ЗА  СТОПАНИСУВАЊЕ  СО  ПАСИШТА 

- СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма на Јавното претпријатие за сто-
панисување со пасишта – Скопје за 2012 година, бр. 
02-7/3, усвоена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата, одржана на 11.01.2012 година.  

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.41-469/1                    Заменик на претседателот 

7 февруари 2012 година         на Владата на Република 
   Скопје                              Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
630. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА 
РАНКОВЦЕ 

 
Член 1 

Општината Ранковце ќе врши работи за располага-
ње со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје соглас-
но исполнетите услови од член 89 од Законот за гра-
дежно земјиште. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-747/1                       Заменик на претседателот 

7 февруари 2012 година         на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески,с.р. 

__________ 
631. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“, број 17/11 и 53/11), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 7.02.2012 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГА-
ЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА  

ГАЗИ БАБА 
 

Член 1 
Општината Гази Баба ќе врши работи за располага-

ње со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје соглас-
но исполнетите услови од член 89 од Законот за гра-
дежно земјиште. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-748/1                        Заменик на претседателот 

7 февруари 2012 година          на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
632. 

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 7.02.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ 
УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОД-
РЕДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИ-
СТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИ-
ЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО  

ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени 

установи кои вршат превентивни и одредени работи од 
примарната, специјалистичко-консултативна и болнич-
ка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија обезбедува средства за 
нивно целосно функционирање во 2012 година и тоа: 

 
Реден 
број  

Здравствена установа 

 1 ЈЗУ Здравствен дом – Битола 
 2 ЈЗУ Здравствен дом – Гевгелија 
 3 ЈЗУ Здравствен дом – Дебар 
 4 ЈЗУ Здравствен дом - Кавадарци 
 5 ЈЗУ Здравствен дом – Кочани 
 6 ЈЗУ Здравствен дом - Куманово 
 7 ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп 
 8 ЈЗУ Здравствен дом – Струга 
 9 ЈЗУ Здравствен дом – Струмица 
10 ЈЗУ Здравствен дом – Тетово 
11 ЈЗУ Здравствен дом – Велес 
12 ЈЗУ Здравствен дом – Штип 
13 ЈЗУ Здравствен дом - Берово 
14 ЈЗУ Здравствен дом – Македонски Брод 
15 ЈЗУ Здравствен дом – Валандово 
16 ЈЗУ Здравствен дом – Вевчани 
17 ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар 
18 ЈЗУ Здравствен дом - Кратово 
19 ЈЗУ Здравствен дом - Крушево 
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20 ЈЗУ Здравствен дом – Неготино 
21 ЈЗУ Здравствен дом – Пехчево 
22 ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш 
23 ЈЗУ Здравствен дом – Ресен 
24 ЈЗУ Здравствен дом – Ростуше 
25 ЈЗУ Здравствен дом – Железничар 
26 ЈЗУ Поликлиника при Универзитетот УКИМ 
27 ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија 
28 ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни 

болести и фебрилни состојби 
29 ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматоло-

гија, ортопедија, анестезија, реанимација и 
интензивно лекување и ургентен центар 

30 ЈЗУ Градска болница 8-ми Септември 
31 Универзитетска клиника по хируршки боле-

сти – Св.Наум Охридски-Скопје 
32 ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија 
33 ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофа-

цијална хирургија 
34 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинич-

ки центар 
 

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

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

 
       Бр.41-480/1                        Претседател на Владата 
7 февруари 2012 година        на Република Македонија, 
          Скопје        м-р Никола Груевски, с.р.  

__________ 
633. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на  7.2.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВО-
ДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ  

“ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ - СТАР ДОЈРАН 
 
1. Со денот на влегување во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката  за основање  Јавно прет-
пријатие за водостопанисување со Хидросистемот “До-
јранско Езеро“-Стар Дојран (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.15/2002). 

2. Со денот на влегување во сила на оваа одлука, 
вработените, средствата,  опремата, како и правата и 
обврските на  Јавното претпријатие за водостопанису-
вање со Хидросистемот “Дојранско Езеро“-Стар До-
јран ги презема Министерството за животна средина  и 
просторно планирање. 

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

 
Бр.41-798/1                       Заменик на претседателот 

7 февруари 2012 година         на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески,с.р. 

__________ 
634. 

Врз основа на член 42, став 3 од Законот за градеж-
но земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 7.02.2012 година,  
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 

ЦЕНТАР  
Член 1 

Со  оваа одлука на општина Центар  се дава право 
на трајно користење градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија кое претставува: 

- КП бр.12161/12 КО Центар 1 со површина од 326 
м2 (евидентирано во Имотен лист бр.98913 од  
10.01.2012 година). 

Согласно извод со бр.26-4388/2 од 26.08 од Детал-
ниот урбанистички план за дел од Урбан блок  - Пре-
света Богородица,  донесен со Одлука бр.07-2699/2 од 
30.06.2011 година од општина Центар и копие од нуме-
рички податоци со список на податоци за формирање 
на градежна парцела под бр.1125/4 од 11.01.2012 годи-
на  издадени од Агенцијата за катастар на недвижно-
сти, Центар за катастар на недвижности – Скопје. 

- КП бр. 12141/30 КО Центар 1 со површина од 8 м2 
(евидентирано во Имотен лист бр.98526 од 10.01.2012 
година). 

- КП бр. 12142/2 КО Центар 1 со површина од 25 м2 
(евидентирано во Имотен лист бр.98985 од 11.01.2012 
година). 

- КП бр. 12141/28 КО Центар 1 со површина од 36 
м2 (евидентирано во Имотен лист бр.98525 од 
10.01.2012 година). 

- КП бр. 12141/29 КО Центар 1 со површина од 1 м2 
(евидентирано во Имотен лист бр.98526 од 10.01.2012 
година). 

Согласно извод со бр.26-4386/2 од 26.08 од Детал-
ниот урбанистички план за дел од Урбан блок  - Пре-
света Богородица,  донесен со Одлука бр.07-2699/2 од 
30.06.2011 година од општина Центар и копие од нуме-
рички податоци со список на податоци за формирање 
на градежна парцела под бр.1125/5 од 11.01.2012 годи-
на  издадени од Агенцијата за катастар на недвижно-
сти, Центар за катастар на недвижности – Скопје. 

- КП бр. 12161/13 КО Центар 1 со површина од 70 
м2 (евидентирано во Имотен лист бр.99032 од 
10.01.2012 година). 

Согласно извод со бр.26-4387/2 од 26.08 од Детал-
ниот урбанистички план за дел од Урбан блок  - Пре-
света Богородица,  донесен со Одлука бр.07-2699/2 од 
30.06.2011 година од општина Центар и копие од нуме-
рички податоци со список на податоци за формирање 
на градежна парцела под бр.1125/3 од 11.01.2012 годи-
на  издадени од Агенцијата за катастар на недвижно-
сти, Центар за катастар на недвижности – Скопје.  

Член 2 
Правото на трајно користење на градежното земји-

ште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 
 

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

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

 
Бр.41-805/1                       Заменик на претседателот 

7 февруари 2012 година         на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески,с.р. 

__________ 
635. 

Врз основа на член 11 од Законот за основање на 
Јавното претпријатие Македонска радиодифузија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
6/1998, 98/2004 и 48/2009), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈП МАКЕ-
ДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ ЗА 2012  

ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа и развој на ЈП Македонска радио-
дифузија-Скопје за 2012 година, брoj 02-1757/2, усвое-
на од Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифу-
зија - Скопје на седницата одржана 23.12.2011 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 51-8065/1-11                Заменик на претседателот 

7 февруари 2012 година         на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
636. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 2.563 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Берово за реализaција на активности-
те предвидени во Акциониот план за чистење на речни 
корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-992/1                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
637. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 4.490 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Битола за реализaција на активности-
те предвидени во Акциониот план за чистење на речни 
корита во Република Македонија во 2012 година. 

Член 2 
Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
       Бр. 41-992/2                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
638. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 7.375 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Босилово за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-992/3                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
          Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
639. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.02.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 4.933 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Василево за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-992/4                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
           Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 
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640. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 6.561 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Виница за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.   
      Бр. 41-992/5                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
          Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
641. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 

БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 3.285 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Вранештица за реализaција на актив-
ностите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година.  

Член 2 
Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
      Бр. 41-992/6                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
642. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 3.665 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Врапчиште за реализaција на актив-
ностите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

Член 2 
Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
      Бр. 41-992/7                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
        Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
643. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 2.902 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Дебар за реализaција на активностите 
предвидени во Акциониот план за чистење на речни 
корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука.  

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

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

 
      Бр. 41-992/8                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
          Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
644. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 2.750 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Дебарца за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
 

      Бр. 41-992/9                     Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
          Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 
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645. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.02.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 4.125 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Делчево за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

 
Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
     Бр. 41-992/10                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
646. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 4.076 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Демир Капија за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
  

       Бр. 41-992/11                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
647. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  

БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 4.920 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Демир Хисар за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/12                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
           Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
648. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 35.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Дојран за реализaција на активности-
те предвидени во Акциониот план за чистење на речни 
корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-992/13                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
        Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
649. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 3.880 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Долнени за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 
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Член 2 
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
       Бр. 41-992/14                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
          Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
650. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
 
Со оваа одлука се отстапува 3.935 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Другово за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-992/15                     Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
          Скопје                 м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
651. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 6.210 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Желино за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година.  

Член 2 
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
      Бр. 41-992/16                     Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
          Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

652. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  

БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 6.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Зајас за реализaција на активностите 
предвидени во Акциониот план за чистење на речни 
корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-992/17                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
653. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 1.995 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Зелениково за реализaција на актив-
ностите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-992/18                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
           Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
654. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 

БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 9.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Зрновци за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-992/19                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
           Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
655. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 3.584 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Јегуновце за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-992/20                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
           Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
656. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 6.974 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Кавадарци за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

Член 2 
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
      Бр. 41-992/21                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
657. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 4.545 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Кочани за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-992/22                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
           Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
658. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 6.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Кривогаштани за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.   
       Бр. 41-992/23                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје          м-р Никола Груевски, с.р. 
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659. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 3.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Крушево за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 41-992/24                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
           Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
660. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 4.500 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Куманово за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/25                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
661. 

 Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 2.995 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Маврово и Ростуша за реализaција на 

активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/26                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
662. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 2.250 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Македонска Каменица за реализaција 
на активностите предвидени во Акциониот план за чи-
стење на речни корита во Република Македонија во 
2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-992/27                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
           Скопје           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
663. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 2.400 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Македонски Брод за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
       Бр. 41-992/28                     Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
           Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
664. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 3.570 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Неготино за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/29                     Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
            Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
665. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 3.031 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Ново Село за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/30                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје          м-р Никола Груевски, с.р. 

666. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 2.250 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Осломеј за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/31                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
             Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
667. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 2.250 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Охрид за реализaција на активности-
те предвидени во Акциониот план за чистење на речни 
корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/32                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
             Скопје           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
668. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 

БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 2.100 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Пехчево за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/33                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
669. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 3.900 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Прилеп за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/34                     Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
            Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
670. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 3.300 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Радовиш за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

Член 2 
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука.  
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/35                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
671. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 5.050 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Ранковце за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

 
 Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
 

       Бр. 41-992/36                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
672. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 6.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Ресен за реализaција на активностите 
предвидени во Акциониот план за чистење на речни 
корита во Република Македонија во 2012 година.  

Член 2 
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука.  
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/37                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
             Скопје           м-р Никола Груевски, с.р. 
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673. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 1.655 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Росоман за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/38                     Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
            Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
674. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 2.877 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Сарај за реализaција на активностите 
предвидени во Акциониот план за чистење на речни 
корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-992/39                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје      м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
675. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 4.500 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Свети Николе за реализaција на 

активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
 
       Бр. 41-992/40                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
             Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
676. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 6.200 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Струмица за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/41                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
           Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
677. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 4.277 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Студеничани за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 
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Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
       Бр. 41-992/42                      Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
            Скопје           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
678. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 3.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Чашка  за реализaција на активности-
те предвидени во Акциониот план за чистење на речни 
корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 41-992/43                     Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
            Скопје           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

679. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ  
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 5.250 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Чешиново - Облешево за реализaција 
на активностите предвидени во Акциониот план за чи-
стење на речни корита во Република Македонија во 
2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-992/44                     Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
           Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 

680. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ  

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 6.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Штип за реализaција на активностите 
предвидени во Акциониот план за чистење на речни 
корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.   
       Бр. 41-992/45                     Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
            Скопје           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
681. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ГОРИВО ЕУРОСУПЕР 
БС-98 ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се отстапува 20.000,00 литри гориво 
ЕУРОСУПЕР БС-98 од стоковните резерви, на ЈП „Ма-
кедонија Пат“ за работа на возилата и градежните ма-
шини за чистење на снег и превоз на материјали за 
зимско одржување на патиштата. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
           Бр.41-859/1                    Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија,  
               Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
682. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се отстапува 200.000,00 литри  ди-
зел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на ЈП 
„Македонија Пат“ за работа на возилата и градежните 
машини за чистење на снег и превоз на материјали за 
зимско одржување на патиштата. 



 Стр. 38 - Бр. 22                                                                                     13 февруари 2012 
 
 

Член 2 
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
           Бр.41-859/2                     Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
683. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/12, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапу-
вање на 9.840 литри дизел гориво Еуродизел БС од сто-
ковните резерви, без надомест, на општина Демир Хи-
сар за реализaција на активностите предвидени во Ак-
циониот план за чистење на речни корита во Република 
Македонија во 2012 година.  

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

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

 
          Бр.41-859/3                     Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
684. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/11 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 8.153 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Демир Капија за реализaција 
на активностите предвидени во Акциониот план за чи-
стење на речни корита во Република Македонија во 
2012 година. 

 
Член 2 

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

 
          Бр.41-859/4                     Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

685. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/10 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 8.250 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Делчево за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
           Бр.41-859/5                     Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
               Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
686. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/9 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 5.500 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Дебарца за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
           Бр.41-859/6                     Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
687. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/8 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 5.805 ли-
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три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Дебар за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
           Бр.41-859/7                    Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
688. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 

51-7393/7 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 7.330 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Врапчиште за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

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

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

 
         Бр.41-859/8                       Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
689. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/6 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 6.570 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Вранештица за реализaција 
на активностите предвидени во Акциониот план за чи-
стење на речни корита во Република Македонија во 
2012 година. 

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

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

 
          Бр.41-859/9                      Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

690. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/5 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 13.123 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Виница за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 41-859/10                 Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
          Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
691. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/4 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 9.866 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Василево за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година.  

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

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

 
          Бр. 41-859/11                   Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
692. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС  ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/3 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 14.750 ли-
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три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Босилово за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 41-859/12                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година   на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
693. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/2 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 8.980 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Битола за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година.  

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

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

 
       Бр. 41-859/13                      Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
694. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/1 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 5.127 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Берово за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 41-859/14                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

695. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/15 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012,  за отстапување на 7.870 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Другово за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.   
          Бр. 41-859/15                   Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
               Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
696. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/14 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 7.760 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Долнени за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
         Бр. 41-859/16               Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година   на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
697. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/41 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 12.400 ли-
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три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Струмица за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
         Бр. 41-859/17                   Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
698. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/40 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 9.000 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Свети Николе за реализaција 
на активностите предвидени во Акциониот план за чи-
стење на речни корита во Република Македонија во 
2012 година.  

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

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

 
         Бр. 41-859/18           Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
699. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/39 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 5.755 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Сарај за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.   
       Бр. 41-859/19                      Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

700. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/38 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 3.310 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Росоман за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
          Бр.41-859/20                  Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
701. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/37 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 12.000 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Ресен за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
          Бр.41-859/21                    Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
702. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/36 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 10.100 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Ранковце за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
        Бр.41-859/22                    Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
703. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/35 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012,  за отстапување на 6.600 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Радовиш за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
         Бр.41-859/23                    Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
               Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
704. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/34 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 7.800 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 

без надомест, на општина Прилеп за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

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

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

 
        Бр.41-859/24                     Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
705. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 

51-7393/33 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 4.200 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Пехчево за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

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

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

 
          Бр.41-859/25                    Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
706. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/32 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 4.500 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Охрид за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.   
         Бр.41-859/26                  Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
             Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 
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707. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/31 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 4.500 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Осломеј за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
           Бр.41-859/27                  Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
               Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
708. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД  СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/30 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 6.063 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Ново Село за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
          Бр.41-859/28                    Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
709. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, 
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/29 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 7.140 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Неготино за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/29                       Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
710. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/28 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 4.800 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Македонски Брод за реа-
лизaција на активностите предвидени во Акциониот 
план за чистење на речни корита во Република Македо-
нија во 2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/30                       Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
711. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ  

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 

51-7393/27 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 4.500 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
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ез надомест, на општина Македонска Каменица за реа-
лизaција на активностите предвидени во Акциониот 
план за чистење на речни корита во Република Македо-
нија во 2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/31                      Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
712. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/26 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 5.991 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Маврово и Ростуша за реа-
лизaција на активностите предвидени во Акциониот 
план за чистење на речни корита во Република Македо-
нија во 2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/32                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
713. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/25 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 9.000 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Куманово за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

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

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

 
Бр. 41-859/33                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
714. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/24 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 6.000 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Крушево за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/34                    Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
715. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/23 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 12.000 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Кривогаштани за реализaци-
ја на активностите предвидени во Акциониот план за 
чистење на речни корита во Република Македонија во 
2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/35                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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716. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/22 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 9.090 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Кочани за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/36                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
717. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/21 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 13.948 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Кавадарци за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 
 

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

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

 
Бр. 41-859/37                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
718. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/20 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 7.168 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Јегуновце за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/38                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
719. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/45 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 12.000 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Штип за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/39                    Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
720. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/44 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 10.500 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 



 Стр. 46 - Бр. 22                                                                                     13 февруари 2012 
 
 
без надомест, на општина Чешиново - Облешево за ре-
ализација на активностите предвидени во Акциониот 
план за чистење на речни корита во Република Македо-
нија во 2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/40                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
721. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/43 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 6.000 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Чашка за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/41                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
722. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/42 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 8.555 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Студеничани за реализaција 
на активностите предвидени во Акциониот план за чи-
стење на речни корита во Република Македонија во 
2012 година. 

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

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

 
Бр. 41-859/42                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
723. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката  број 
51-7393/18 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 3/2012,  за отстапување на 3.990 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Зелениково за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/43                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
724. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/19 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 3/2012,  за отстапување на 18.000 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Зрновци за реализaција на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/44                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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725. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/13 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 2/2012,  за отстапување на 70.000 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Дојран за реализација на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/45                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
726. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/17 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 3/2012,  за отстапување на 12.000 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Зајас за реализација на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година.  

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

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

 
Бр. 41-859/46                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
727. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  
БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 
51-7393/16 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 3/2012,  за отстапување на 12.420 ли-
три дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, 
без надомест, на општина Желино за реализација на 
активностите предвидени во Акциониот план за чисте-
ње на речни корита во Република Македонија во 2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/47                     Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
728. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви ("Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија,  на седницата одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ 
НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ ОД СТОКОВНИТЕ 

РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за отстапување на нафтените деривати 

од стоковните резерви, без надомест, број 51-7683/1 од 
20.12.2011 година ("Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.6/2012) во членот 1 бројот "300.000" се за-
менува со бројот "290.000". 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-859/48                    Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
729. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви ("Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД СТОКОВИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 10.000 литри Екстра 

лесно 1 (ЕЛ-1) од стоковните резерви, без надомест, за 
потребите на ЈП "Македонија пат". 
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Член 2 
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука.  
Член 3 

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

Бр. 41-859/49                     Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 

     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

730. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игри на 

среќа и забавни игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/2011, 51/2011 и 148/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на  
7.2.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ  
НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2012 ГОДИНА  

Член 1 
Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ 

од 60.000.000 денари од приходите од игри на среќа и 
забавни игри за 2012 година.  

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се распореду-

ваат: 
1. За финансирање на годишните програми и актив-

ности на националните инвалидски организации, нив-
ните здруженија и нивната асоцијација: 

- За активности и програмски цели на Национални-
от Совет на инвалидски организации на Македонија, 
како асоцијација на седум национални инвалидски ор-
ганизации: Националниот сојуз на слепите на Републи-
ка Македонија,  Националниот сојуз на глуви и наглу-
ви на Република Македонија,  Националниот сојуз на 
лица со телесен инвалидитет на  Република Македони-
ја – Мобилност Македонија, Национален сојуз на ци-
вилните инвалиди од Војната на Македонија, Национа-
лен сојуз на инвалидите на трудот на Република Маке-
донија, Национална федерација за спорт и рекреација 
на инвалиди на Македонија – Македонски параолимпи-
ски комитет и Републички центар за поддршка на лица 
со интелектуална  попреченост – Порака 

                                                50.000.000  денари 
- За активности и програмски цели на Национално 

координативно тело за еднакви права на лицата со ин-
валидност во Република Македонија 

                                                          1.000.000   денари 
 
 2. За финансирање на  Здруженијата за борба про-

тив семејното насилство за програмски цели согласно 
Правилникот за начинот и постапката за доделување на 
средства на Здруженија за вршење на одредени работи 
од областа нa социјална заштита. 

                                                          3.000.000   денари 
 
3. За финансирање на програмските цели и активно-

сти на  Црвениот крст  на Република Македонија 
                                                          6.000.000   денари  

Член 3 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Мини-

стерството за труд и социјална политика, согласно ме-
сечен план за исплата на овие средства.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
  Бр. 41-569/1                     Заменик на претседателот 

7 февруари  2012 година         на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                            м-р Зоран Ставрески,с.р  

731. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви („Службен весник на Република Македонија" бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 13.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Co оваа одлука се отстапува 5.000 литри гориво Еу-
родизел БС од стоковните резерви, на општина Круше-
во за потребите на ангажираната градежната механиза-
ција за чистење на патиштата во општината од снежни 
наноси. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 41-1029/1                    Претседател на Владата  
13 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
          Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
732. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА 20 ИЛЈАДИ ЛИТРИ ЕК-
СТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ - 1) ОД 

СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
 
Со оваа одлука се отстапуваат 20 илјади литри ек-

стра лесно масло за горење (ЕЛ), од стоковните резер-
ви без надомест, на Mакедонската православна богос-
ловија – средно училиште „Св.Климент Охридски“ – 
Скопје и ученичкиот дом во негов состав. 

 
Член 2 

Трошоците за превоз на екстра лесното масло за го-
рење и акцизата ќе бидат обезбедени од страна на  
Mакедонската православна богословија – средно учи-
лиште „Св.Климент Охридски“ – Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 41-1037/1                    Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
        Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 
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733. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО  
ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, 

БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 120.000 литри гориво 

Еуродизел БС од стоковните резерви, на Дирекцијата 
за заштита и спасување за работа на возилата и градеж-
ните машини за чистење на снегот, снежните намети и 
лавините. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-1051/1                       Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
734. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/11), член 9став (1) од Законот за органско земјо-
делско производство („Службен весник на Република 
Македонија” бр.146/09 и 53/11), член 51 од Законот за 
тутун и тутунски производи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.24/06, 88/08,31/10, 36/11 и 
53/11),член 53 од Законот за сточарството („Службен 
весник на Република Македонија” бр.7/08и 116/10), 
член 12 од Закон за вино („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.50/10,53/11и 6/12), член 7 став 3 и 
4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 13.2.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО  
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за финансиска поддршка во земјоделс-
твото за 2012 година во вкупен износ од 6 932 000 
000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на Репуб-

лика Македонија за 2012 година (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.180/11) раздел 14004 про-
грама 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе 
се користат според следните мерки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средствата од дел I мерка 1 на оваа програма наме-

нети за директни плаќања за растително производство 
во износ од 3 492 500 000,00 ќе се користат според 
следните подмерки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III 

Средствата од дел I мерка 2 на оваа програма наме-
нети за директни плаќања за сточарското производство 
во износ од 2 336 500 000,00ќе се користат според 
следните подмерки: 
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IV 
Средствата од дел I мерка 3 на оваа програма наме-

нети за директни плаќања во органско земјоделско 
производство во износ од 130 000 000,00  ќе се кори-
стат според следните подмерки: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V 
Средствата од дел I мерка 4 на оваа програма во из-

нос од 35 000 000,00 денари за помош за премии за 
осигурување ќе се користат согласно член 98 од Зако-
нот за земјоделство и рурален развоји тоа за осигурано 
примарно земјоделско производство во 2012 година 
според дефинирани земјоделски култури со следните 
максимални површини по корисник: 

а) до 5 ха за лозови и овошни насади; 
б) до 2 ха за градинарски култури; 
в) до 1 ха за тутун; 
г) до 10 ха за житни култури и 
д) до 100 пчелни семејства. 
 

VI 
Средствата од дел I мерка 5 на оваа програма во из-

нос од 3 000 000,00 денари ќе се користат за анализа на 
физичките и хемиските својства на почвата на земјо-
делски стопанства кои имаат извршени агрохемиски 
или педолошки анализи во 2012 година, и тоа 70% од 
трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 
9.000,00 денари по земјоделско стопанство. 

 
VII 

Средствата од дел I мерка 6 на оваа програма во из-
нос од 3 000 000,00 денари за помош за одделни кате-
гории носители на земјоделско стопанство ќе се кори-

стат согласно член 102 од Законот за земјоделство и 
рурален развој како дополнителна помош која се доде-
лува на земјоделски стопанства корисници на директ-
ните плаќања. 

 
VIII 

Средствата од дел I мерка 7 на оваа програма во из-
нос од 8 000 000,00 денари за помош во сточарскиот 
сектор за покривање на административни трошоци за 
воспоставување и одржување на матично книговодство 
и трошоци за испитувања извршени за утврдување на 
генетскиот квалитет или приносот во сточарството ќе 
се реализираат согласно член 103 став 2 алинеја 1 и 
алинеја 2 од Законот за земјоделство и рурален развој. 

 
IX 

Средствата од дел I мерка 8 на оваа програма во из-
нос од 16 000 000,00 денари за помош за воведување на 
повисоки стандарди на квалитет ќе се користат соглас-
но член 106 став 2 од Законот за земјоделство и рура-
лен развој и тоа според следните подмерки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
Средствата од дел I мерка 10 на оваа програма во 

износ од  900 000 000,00 денари ќе се користат за исп-
лата на финансиски средства за пренесени обврски од 
Програмите за финансиска поддршка во земјоделство-
то од претходните години. 

 
XI 

Корисниците на финансиската поддршка на оваа 
програма се земјоделски стопанства треба да имаат 
подмирени обврски и надоместоци за 2011 година за 
користење на пасишта доколку користат државни паси-
шта и воден надомест заклучно со 30.04.2012. 

Корисници на директни плаќања од дел I мерка 2 на 
оваа програма се земјоделски стопанства кои имаат 
подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат 
од Наредбата за здравствена заштита на животните и 
Законот за идентификација и регистрација на животни-
те. 

Корисници на директните плаќања од дел V мерка 
4, дел VI мерка 5 и дел VII мерка 6 на оваа програма се 
земјоделски стопанства, запишани во Единствениот ре-
гистар на земјоделски стопанства што го води Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво и во регистрите формирани согласно законите од 
областа на земјоделството, ветеринарството и здравје и 
заштита на растенијата. 

Корисници на директните плаќања од дел I мерка 7 
на оваа програма се вршителите на јавни услуги сог-
ласно член 59 од Законот за сточарство. 

Корисници на директните плаќања од дел I мерка 8 
на оваа програма се семејни земјоделски стопанства и 
правни лица кои имаат воведено стандарди за безбед-
ност во примарното земјоделско производство (ГЛО-
БАЛГАП), или стандарди за квалитет на земјоделски 
прехранбени производи и преработки и се регистрира-
ни во регистар на корисниците на заштитени географ-
ски називи или регистар на корисници на традициона-
лен специјалитет. 
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XII 
Средствата од дел I мерка 7 на оваа програма ќе се 

реализираат со јавна набавка.  
Подмерката 3.3 од дел IV на оваа програма се при-

менува на производители кои имаат произведено пре-
работки од примарни земјоделски органски производи 
или производи во преод од домашно потекло или пак 
имаат извршено доработка и пакување на самоникнати 
видови со органско потекло и истите ги имаат продаде-
но. Висината изнесува 2% од вредноста на произведе-
ните и продадени производи со максимален износ до 
150.000,00 денари по оператор. 

Подмерката 3.4. од дел IV на оваа програма се при-
менува на правни лица кои вршат трговија или извоз на 
свежи и преработени органски производи и органски 
производи во преод од домашно потекло. Висината на 
поддршката изнесува 5% од вредноста на продаде-
ни/извезени производи со максимален износ до 
150.000,00 денари по оператор. 

Подмерката 3.5. од дел IV на оваа програма се при-
менува на субјекти од областа на органското земјодел-
ско производство кои имаат добиено сертификат од ов-
ластено тело во 2012 година. Висината на поддршката 
изнесува 50% од трошоците за добиен сертификат од 
овластено тело во 2012 година. 

Подмерката 3.6. од дел IV на оваа програма се при-
менува за анализа на својства на почва и производ кај 
земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохеми-
ски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, 
тешки метали и др. материи во 2012 година и тоа 70% 
од трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 
9.000,00 денари по земјоделско стопанство. 

Подмерката 8.1. од дел IX на оваа програма се при-
менува на семејни земјоделски стопанства и правни ли-
ца кои поседуваат сертификат за спроведени стандарди 
за безбедност (ГЛОБАЛГАП) примарно земјоделско 
производство во 2012 година. Висината на поддршката 
се зголемува за 20% во однос на поддршката за под-
мерките од мерка 1 и мерка 2. 

Подмерката 8.2. од дел IX на оваа програма се при-
менува на семејни земјоделски стопанства и правни ли-
ца кои своето производство/одгледување и продажба 
на количината од употребената суровина за земјодел-
ски прехранбен производ со заштитен географски на-
зив и традиционален специјалитет согласно Законот за 
квалитет на земјоделски производи, и ја предале во 
преработувачки капацитети. Висината на поддршката 
изнесува 0,50 ден/кг./литар продадена суровина за под-
мерките од мерките 1 и 2. 

Подмерката 8.3. од дел IX на оваа програма се при-
менува на производители на земјоделски или прехран-
бени производи за првата година од запишувањето во 
Регистарот на корисници на заштитена географска оз-
нака или Регистарот на корисници на заштитена ознака 
на потекло или Регистарот на корисници на традицио-
нален специјалитет, најдоцна до 2012 година, кој се во-
ди во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. Висината на помошта за оваа подмер-
ка изнесува 300.000,00 денари за заштитен производ со 
географска ознака, ознака за потекло или традициона-
лен специјалитет. 

Подмерката 8.4. од дел IX на оваа програма се приме-
нува на производители на земјоделски или прехранбени 
производи кои се запишани во Регистарот на корисници на 
заштитен географски назив (географска ознака или ознака 
за потекло) кој се води во Државниот завод за индустриска 
сопственост најдоцна до 2011 година. Висината на помо-
шта на оваа подмерка изнесува 5% од вредноста на прода-
дениот производ, но не повеќе од 150.000,00 денари за за-
штитен производ по географска ознака, ознака за потекло 
или традиционален специјалитет. 

Крајниот рок за поднесување на барања за мерките 
4 и 5 на оваа програма е 31.08.2012 година. 

Крајниот рок за поднесување на барања за подмер-
ките 8.1, 8.2, 8.3 и 8.4.од оваа програма е 30.11.2012 го-
дина. 

XIII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-520/1                         Претседател на Владата 

13 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

735. 
    Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.2.2012 година, 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 на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа:  

а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 41,885 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 43,286 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 44,411 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 44,001 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 37,491   

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 81,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 82,50 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 71,50 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 60,50 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 45,761 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
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(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА 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 дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите 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 ре-
зерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот 
за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 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 22,089 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,959 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,152 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 

 
Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се применува од 00:01 часот на 14.2.2012 година и 
истата ќе се објави во “Службен весник на Република Ма-
кедонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија. 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
  


