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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

213. 
Врз основа на членот 12 став 4 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македо-

нија" број 158/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2012 година, 
донесе 

                                                
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ  
ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2012 година. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

       Бр. 07- 244/1                         Претседател  
13 јануари  2012 година                      на Собранието  на Република  

    Скопје                         Македонија,          
                                        Трајко Вељаноски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
214. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 61/2004, 
96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
9.1.2012 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КР-
ИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДО-
ТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТ-
СКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2012 ГОДИНА 

    
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за 
утврдување на критериумите за распределба на блок 
дотациите за јавните установи за деца - детски градин-
ки по општини за 2012 година.   

Член 2 
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2012 

година во Раздел 15001-Министерство за труд и соци-
јална политика, Програма А, Потпрограма А2 - Пренос 
на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за 
дејноста згрижување и воспитание на деца - општин-
ски јавни установи за деца -детски градинки. 

 
Член 3 

Распределбата на блок дотации се врши според сле-
дните критериуми: 

- основна сума (износ според стандард) по дете за 
престој на дете во општинска јавна установа за деца – 
детска градинка согласно начинот на греење и должи-
ната на периодот за греење со вкалкулирани трошоци 
за греење за 2 (два) месеца повеќе од останатите оп-
штински јавни установи за деца – детски градинки каде 
што периодот на греење значително е подолг од перио-
дот на греење во останатите места; 

- број на деца во општинска јавна установа за деца 
– детска градинка според фактичкиот број на деца и 
искористеноста на проектираниот капацитет на оп-
штинската јавна установа за деца - детска градинка; 

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

Член 4 
Распределбата на блок дотации се врши според 

следната формула: 
БД заштита на децата= ОС  х Коефициент  
ОС = Т х Бр 
- БД заштита на деца – претставува блок дотација за 

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

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

- Т– претставува трошок по дете годишно за дејно-
ста згрижување и воспитание на деца во општинските 
јавни установи за деца - детски градинки; 

- Бр  – претставува фактички број на деца во оп-
штински јавни установи за деца - детски градинки, по 
општина; 

- Коефициент – претставува коефициент според 
бројот на вработени и искористен капацитет на оп-
штинските јавни установи за деца-детски градинки, по 
општина (просечен коефициент: 1.185). 

Член 5 
Средствата за блок дотации за општинските јавни 

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

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година. 

 
 
Бр.51-8129/1 - 11              Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година               на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
215. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 20.09.2011 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

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

OРОВНИК, ОПШТИНА ДЕБАРЦА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-
вање на Локална урбанистичка планска документација 
за изградба на стопански комплекс Г2, лесна и незага-
дувачка индустрија, КО Оровник општина Дебарца.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр.51-4973/1                     Заменик на претседателoт 

20 септември 2011 година     на Владата на Република   
    Скопје                               Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 
216. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА  БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТА-
НИЦА НА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ P-103, СКОПЈЕ-
ВЕЛЕС, КО ТРУБАРЕВО, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за одобру-
вање на државна урбанистичка планска документација 
за изградба на  бензинска пумпна станица на регионал-
ниот пат Р-103, Скопје-Велес, КО Трубарево  општина 
Гази Баба. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
     Бр.51-7990/1-11                Заменик на претседателoт 
9 јануари 2012 година           на Владата на Република   

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

___________ 
217. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 9.01.2012 година, донесе 

                                                                               
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ИЗГРАДБА НА РЕПИТЕР ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФО-
НИЈА - STP 6075 ИСТИБАЊА,  КО ИСТИБАЊА,  

ОПШТИНА ВИНИЦА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација  
за изградба на репитер за мобилна телефонија - STP 
6075 Истибања, КО Истибања, општина Виница.   

 
Член 2 

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

 
 
 
 
  
 

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

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

 
Бр.51-7993/1-11                Заменик на претседателoт 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република   
    Скопје                                Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
218. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 9.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ФОТОНАПОНСКА СОНЧЕВА ЦЕН-
ТРАЛА, КО КРУПИШТЕ,  ОПШТИНА  КАРБИНЦИ  

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-
вање на Локална урбанистичка планска документација  
за изградба на фотонапонска сончева централа, КО 
Крупиште, општина Карбинци. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 
 

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

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

 
      Бр.51-7995/1-11                Заменик на претседателoт 
9 јануари 2012 година            на Владата на Република 

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

____________ 
219. 

Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА  

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со ДПТУ “СТИЛФОРМ“ ДОО 
с.Извор Чашка на вкупна површина под долгогодишен 
насад од 1117945м2 во КО Владиловци по Поседовен 
лист бр.144, КПбр.2, мв. „Ѓоргиица“, култура овоштар-
ник, класа 5, површина 219000м2, КПбр.1, мв. Левков-
ско гумно, култура овоштарник, класа 5, површина 
116800м2, КПбр.1, мв.„Зинзирово“, култура овоштар-
ник, класа 5, површина 118545м2, КПбр.1, мв.Зинзиро-
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во, култура нива, класа 8, површина 3000м2, КПбр.2, 
мв.„Зинзирово“, култура нива, класа 8, површина 
4000м2, КПбр.4, мв.„Зинзирово“, култура нива, класа 
8, површина 6000м2, КПбр.10, мв.„Старо Владиловци“, 
култура пасиште, класа 5, површина 1500м2, КПбр.11, 
мв.„Старо Владиловци“, култура пасиште, класа 5, по-
вршина1500м2, КПбр.13, мв.„Занзирово“, култура па-
сиште, класа 5, површина 3000м2, КПбр.1, мв. „Старо 
Владиловци“, култура нива, класа 6, површина 2400м2, 
КПбр.3, мв.„Старо Владиловци“, култура нива, класа 6, 
површина 4000 м2, КПбр.4, мв. „Старо Владиловци“, 
култура нива, класа 6, површина 1300м2, КПбр.6, 
мв.„Старо Владиловци“, култура нива, класа 6, повр-
шина 6000м2, КПбр7, мв. „Старо Владиловци“, култу-
ра нива, класа 6, површина 1800м2, КПбр.9, мв.„Старо 
Владиловци“, култура нива, класа 6, површина 2400м2, 
КПбр.11, мв. „Старо Владиловци“, култура пасиште, 
класа 5, површина 2000м2, КПбр.11, мв.„Старо Влади-
ловци“, култура нива, класа 6, површина 7000м2, 
КПбр.13, мв. „Старо Владиловци“, култура нива, класа 
6, површина 1300м2, КПбр.13, мв.„Старо Владиловци“, 
култура нива, класа 7, површина 1300м2, КПбр.15, мв. 
„Старо Владиловци“, култура нива, класа 6, површина  
4500м2, КПбр.16, мв. „Старо Владиловци“, култура ни-
ва, класа 6, површина 8000м2, КПбр.17, мв. „Старо 
Владиловци“, култура нива, класа 6, површина 2500м2, 
КПбр.19, мв. „Старо Владиловци“, култура нива, класа 
5, површина 4000м2, КПбр.19, мв. „Старо Владилов-
ци“, култура нива, класа 6, површина 7000м2, КПбр.19, 
мв. „Старо Владиловци“, култура лозје, класа 4, повр-
шина 600м2, КПбр.20, мв. „Старо Владиловци“, култу-
ра нива, класа 5, површина 4000м2, КПбр.20, мв. „Ста-
ро Владиловци“, култура нива, класа 6, површина 
7000м2, КПбр.21, мв. „Старо Владиловци“, култура ни-
ва, класа 6, површина 5100м2, КПбр.22, мв. „Старо 
Владиловци“, култура нива, класа 6, површина 3000м2, 
КПбр.23, мв. „Старо Владиловци“, култура нива, класа 
6, површина 3100м2, КПбр.25, мв. „Старо Владилов-
ци“, култура нива, класа 6, површина 10600м2, 
КПбр.27, мв. „Старо Владиловци“, култура ливада, 
класа 6, површина 4100м2, КПбр.27, мв. „Старо Влади-
ловци“, култура нива, класа 6, површина 7000м2, 
КПбр.28, мв. „Старо Владиловци“, култура нива, класа 
6, површина 3600м2, КПбр.29, мв. „Старо Владилов-
ци“, култура нива, класа 6, површина 9600м2, КПбр.30, 
мв. „Старо Владиловци“, култура нива, класа 6, повр-
шина 4400м2, КПбр.31, мв. „Старо Владиловци“, кул-
тура нива, класа 6, површина 1800м2, КПбр.32, мв. 
„Старо Владиловци“, култура нива, класа 6, површина 
1800м2, КПбр.34, мв. „Старо Владиловци“, култура ни-
ва, класа 5, површина 4000м2, КПбр.34, мв. „Старо 
Владиловци“, култура нива, класа 6, површина 5900м2, 
КПбр.37, мв. „Старо Владиловци“, култура нива, класа 
5, површина 5000м2, КПбр.37, мв. „Старо Владилов-
ци“, култура нива, класа 6, површина 2500м2, КПбр.38, 
мв. „Старо Владиловци“, култура нива, класа 6, повр-
шина 2500м2, КПбр.38, мв. „Старо Владиловци“, кул-
тура нива, класа 5, површина 5000м2, КПбр.39, мв. 
„Старо Владиловци“, култура нива, класа 6, површина 
5000м2, КПбр.40, мв. „Старо Владиловци“, култура ни-
ва, класа 6, површина 500м2, КПбр.40, мв. „Старо Вла-
диловци“, култура лозје, класа 4, површина 3000м2, 
КПбр.41, мв. „Старо Владиловци“, култура нива, класа 
5, површина 5000м2, КПбр.41, мв. „Старо Владилов-
ци“, култура нива, класа 6, површина 16000м2, 
КПбр.42, мв. „Старо Владиловци“, култура нива, класа 
6, површина 1500м2, КПбр.42, мв. „Старо Владилов-
ци“, култура лозје, класа 4, површина 4800м2, 
КПбр.43, мв. „Старо Владиловци“, култура лозје, класа 
4, површина 2000м2, КПбр.43, мв. „Старо Владилов-
ци“, култура нива, класа 6, површина 5000м2, КПбр.44, 

мв. „Старо Владиловци“, култура нива, класа 6, повр-
шина 5000м2, КПбр.45, мв. „Старо Владиловци“, кул-
тура лозје, класа 4, површина 2500м2, КПбр.47, мв. 
„Старо Владиловци“, култура лозје, класа 4, површина 
1200м2, КПбр.49, мв. „Старо Владиловци“, култура ни-
ва, класа 6, површина 300м2, КПбр.50, мв. „Старо Вла-
диловци“, култура нива, класа 6, површина 300м2, 
КПбр.51, мв. „Старо Владиловци“, култура лозје, класа 
4, површина 1200м2, КПбр.51, мв. „Старо Владилов-
ци“, култура нива, класа 6, површина 3500м2, КПбр.52, 
мв. „Старо Владиловци“, култура нива, класа 6, повр-
шина 2800м2, КПбр.53, мв. „Старо Владиловци“, кул-
тура нива, класа 6, површина 6000м2, КПбр.56, мв.     
„Старо Владиловци“, култура пасиште, класа 5, повр-
шина 6500м2, КПбр.57, мв.„Старо Владиловци“, култу-
ра нива, класа 6, површина 5000м2, КПбр.57, мв.„Ста-
ро Владиловци“, култура нива, класа 7, површина 
3600м2, КПбр.92, мв. „Старо Владиловци“, култура ни-
ва, класа 6, површина 1900м2, КПбр.93, мв. „Старо 
Владиловци“, култура нива, класа 6, површина 1900м2, 
КПбр.94, мв. „Старо Владиловци“, култура нива, класа 
6, површина 3000м2, КПбр.95, мв. „Старо Владилов-
ци“, култура нива, класа 6, површина 3900м2, КПбр.96, 
мв. „Старо Владиловци“, култура нива, класа 6, повр-
шина 3600м2, КПбр.97, мв. „Стар Владиловци“, култу-
ра нива, класа 6, површина 4000м2, КПбр.101, мв. 
„Старо Владиловци“, култура нива, класа 6, површина 
7000м2, КПбр.102, мв. „Старо Владиловци“, култура 
нива, класа 6, површина 10000м2, КПбр.2, мв. „В‘лче-
ски гумења“, култура овоштарник, класа 5, површина 
71700м2, КПбр.1, мв. „Куно Кладенче“, култура ово-
штарник, класа 5, површина 26900м2, КП бр.1, мв. 
„Угриница“, култура овоштарник, класа 5, површина 
125200м2, КП бр.1, мв. „Турско гумно“, култура ово-
штарник, класа 5, површина 44700м2 и во КО Влади-
ловци по Поседовен лист бр.50, КПбр.34/2, мв. „Ле-
вковско гумно“, култура пасиште, класа 5, површина 
60000м2, КПбр.5/2, мв. „Зинзирово“, култура пасиште, 
класа 5, површина 24000м2 и на КПбр.16/2, мв. „Зинзи-
рово“, култура пасиште, класа 7, површина 30000м2.  

Член 2 
Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-

јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
     Бр.51-8289/1-11                 Заменик на претседателoт 
9 јануари 2012 година            на Владата на Република 

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

____________ 
220. 

Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.1.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА  

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за склучување на 

договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Tрговското друштво за зем-
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јоделство и лозарство М-6 АГРАР ДООЕЛ – Велес,  на 
вкупна површина под  долгогодишен лозов  насад од 
1134623м2 во КО Новачани по Имотен лист бр.114, КП 
бр.173, мв. Дурдулица, култура пасиште, класа 4, повр-
шина  532м2, КП бр.173, мв. Дурдулица, култура паси-
ште, класа 4, површина 5725м2, во КО Новачани по 
Имотен лист бр.28, КП бр.150, мв. Пашино лозје, кул-
тура нива, класа 5, површина 12039м2, КП бр.336, мв. 
Дупка, култура нива, класа 6, површина 6894м2, КП 
бр.337, мв. Дупка, култура пасиште, класа 4, површина 
480м2, КП бр.338, мв. Дупка, култура пасиште, класа 4, 
површина 8856м2, КП бр.338, мв. Дупка, култура паси-
ште, класа 4, површина 159м2, КП бр.338, мв Дупка, 
култура пасиште, класа 4, површина 2469м2, КП 
бр.344, мв. Дупка, култура пасиште, класа 4, површина 
54965м2, КП бр.344, мв. Дупка, култура пасиште, класа 
4, површина 489м2, КП бр.344, мв. Дупка, култура па-
сиште, класа 4, површина 16230м2, КП бр.345, мв. 
Дупка, култура нива, класа 6, површина 4753м2, КП 
бр.346, мв. Дупка, култура пасиште, класа 4, површина 
11840м2, КП бр.349/1, мв. Сува чешма, култура паси-
ште, класа 4,  површина 2404м2, КП бр.363, мв. Коли-
ба, култура нива, класа 5, површина 43805м2, КП 
бр.363, мв. Колиба, култура нива, класа 5, површина 
832м2, КП бр. 484, мв. Молиште, култура нива, класа 
5, површина 24024м2, КП бр.484, мв. Молиште, култу-
ра нива, класа 5, површина 1231м2, во КО Новачани по 
Имотен лист бр.120, КП бр.348, мв. Дупка, култура ни-
ва, класа 6, површина 145122м2, КП бр.348, мв. Дупка, 
култура нива, класа 6, површина 5170м2, КП бр.493/1, 
мв. Бресјата, култура лозје, класа 2, површина 2524м2, 
во КО Новачани по Имотен лист бр.33, КПбр.809, мв. 
Дупка, култура пат, класа неплодно, површина 3777 
м2, КП бр.809, мв. Дупка, култура пат, класа неплодно, 
површина 2420м2, КП бр.810, мв. Бресјата, култура 
пат, класа неплодно, површина 1891м2, КП бр.810, мв. 
Бресјата, култура пат, класа неплодно, површина 
4470м2, КП бр.822, мв. Пејкова река, култура пат, кла-
са неплодно, површина 546м2, КО Башино село по По-
седовен лист бр.533, КП бр.1, мв. Бела вода, култура 
лозје, класа 2, површина 13720м2, КП бр.1, мв. Бела 
вода, култура лозје, класа  2, површина 359522м2, 
КПбр.1, мв. Бела вода, култура лозје, класа 1, површи-
на 52198м2, во КО Башино село по Поседовен лист 
бр.107, КП бр.5, мв. Бела вода, култура нива, класа 4, 
површина 10827м2, КП бр.9, мв. Бела вода, култура ни-
ва, класа 5, површина 20315м2, КП бр.9, мв. Бела вода, 
култура лозје, површина 17798м2, КО Башино село по 
поседовен лист бр.127 на КП бр.791, мв. Бела вода, 
култура пат, класа неплодно, површина 2230м2 и во 
КО Башино село по Поседовен лист бр.548, КП бр.18, 
мв. Бела вода, култура лозје, класа 2, површина 
293412м2 и КП бр.789, мв. Бела вода, култура лозје, 
класа 2, површина 954м2.   

  
Член 2 

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-
јиште со непосредна спогодба од член 1 на оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

                                                                                                                      
Член 3 

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

 
     Бр.51-8293/1-11                Заменик на претседателoт 
9 јануари 2012 година            на Владата на Република   

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

221. 
Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-

делско земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА  
СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Друштво за производство 
трговија и услуги “ЖИТО” увоз - извоз ДООЕЛ Велес, 
на вкупна површина под долгогодишен овошен и лозов  
насад од 684976м2  во КО Згрополци по Имотен лист 
бр.63, КПбр.31/1, мв. Веноле, култура овоштарник, 
класа 2, површина 95441 м2, КПбр.31/1, мв. Веноле, 
култура овоштарник, класа 4, површина 28980м2, 
КПбр.31/1, мв. Веноле, култура овоштарник, класа 3, 
површина 17149м2, во КО Згрополци по  Имотен лист 
бр.10, КПбр.30, мв. Веноле, култура шума, класа 3, по-
вршина 1893м2, во КО Згрополци по Имотен лист 
бр.18, КП бр.289, мв. Круша, култура река, класа неп-
лодно, површина 17844м2, во КО Кочилари по Имотен 
лист бр.10, КП бр.94, мв. Асрак, култура пасиште, кла-
са 4, површина 6992м2, КП бр.295, мв. Село, култура 
нива, класа 4, површина 551м2, КП бр.295, мв. Село, 
култура нива, класа 4, површина 235м2, КП бр.310, мв. 
Кран, култура градина, класа 4, површина 5270м2, во 
КО Кочилари по Имотен лист бр.84, КП бр.314/1, мв. 
Ајаз јуклар, култура нива, класа 1, површина 30000м2, 
КП бр.314/2, мв. Ајаз јуклар, култура овоштарник, кла-
са 1, површина 100000м2, КП бр.314/2, мв. Ајаз јуклар, 
култура овоштарник, класа 1, површина 120000м2, КП 
бр.314/2, мв. Ајаз јуклар, култура овоштарник, класа 1, 
површина 17561м2, КП бр.314/3, мв. Ајаз јуклар, кул-
тура нива, класа 1, површина 76186м2, во КО Кочила-
ри по Имотен лист бр.18, КП бр.300, мв. Ајаз јуклар, 
култура пат, класа неплодно, површина 1141м2, КП 
бр.302, мв. Ајаз јуклар, култура река, класа неплодно, 
површина 3021м2, КП бр.311, мв. Кран, култура река, 
класа неплодно, површина 837м2, КП бр.426, мв. Ајаз 
јуклар, култура пат, класа неплодно, површина 3207м2, 
КП бр.430, мв. Ајаз јуклар, култура пат, класа неплод-
но, површина 4668 м2.  

Член 2 
Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-

јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука.  

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

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

Бр.51-8302/1-11                Заменик на претседателoт 
9 јануари 2012 година            на Владата на Република   

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

___________ 
222. 

Врз основа на член 70 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 9.1.2012 го-
дина, донесе 
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П Р ОГ Р А М А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМУ-
ВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТ-
НО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се уредуваат  работите  и рокови-
те за финансирање на изградба, реконструкција, одр-
жување на објектите  и опремување на  казнено - по-
правните и воспитно - поправните  установи, вкупните 
средства потребни за извршување на Програмата во це-
лина, изворот на средствата и орган надлежен за реали-
зација на Програмата. 

 
II 

Во текот на 2012 година планирано е да се реализи-
раат инвестициони активности во вкупен износ од 
103.109.000,00 ден. кои се обезбедени од  Буџетот  на   
Република  Македонија за 2012 година, од кои буџет-
ски средства во износ од  17.554.000,00 денари и средс-
тва од Заемот од Банката за развој на Совет на Европа 
во износ од 85.555.000,00 денари. 

 
III 

ОПРЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ 
УСТАНОВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА 
ВО ВКУПНА ВИСИНА ОД  1.000.000,00 ДЕН. 

 
1. ЗАТВОР СКОПЈЕ 
1.1 Набавка на информатичка опрема 
 
2. ЗАТВОР ТЕТОВО 
2.1.  Набавка на опрема за теретана 
 
3. ЗАТВОР ОХРИД 
3.1. Набавка на опрема за теретана 
 

IV 
ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА И ИЗВЕДБА НА ГРА-

ДЕЖНИ РАБОТИ ВО КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ УСТА-
НОВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ВКУПНО СРЕДС-
ТВА ВО ИЗНОС ОД 102.109.000,00 ДЕНАРИ ОД ЗАЕ-
МОТ И ОД БУЏЕТСКО  УЧЕСТВО НА ЗАЕМОТ 

 
КПД ИДРИЗОВО 
Започнување со изведба на градежни работи и над-

зор над градежните работи. 
Набавка, транспорт и инсталација на безбедносна, 

информатичка, медицинска опрема и опрема за затвор-
ски згради, кујна и работилници.   

ВПД ТЕТОВО 
Започнување со изведба на градежни работи и над-

зор над градежните работи. Набавка, транспорт и ин-
сталација на безбедносна, информатичка, медицинска 
опрема и опрема за затворски згради, кујна и работил-
ници. 

 
ЗАТВОР СКОПЈЕ 
Изработка на проектна документација за изградба и 

реконструкција на објекти во комплексот на установата 
Затвор Скопје и извршување на стручна ревизија на ос-
новните проекти. 

Започнување со изведба на градежни работи и над-
зор над градежните работи. 

 
ЗАТВОР КУМАНОВО 
Продолжување со изведба на градежни работи и 

надзор над градежните работи. Набавка, транспорт и 
инсталација на безбедносна, информатичка, медицин-
ска опрема и опрема за затворски згради, кујна и рабо-
тилници. 

V 
За реализација на оваа програма ќе се користат 

средства обезбедени со Буџетот на Република Македо-
нија за 2012 година,  Раздел 07002 -  Управа за извршу-
вање на санкциите, сметка 637,  Програма 3 - казнено - 
поправни установи, капитална потпрограма 3А - Из-
градба, реконструкција и опремување на казнено - по-
правните установи, категорија 48 - Капитални расходи, 
ставка 480 - Купување на опрема и машини во износ од 
1.000.000,00 ден. Програма 3 - казнено  поправни уста-
нови, Капитална потпрограма 3Б - реформи на казнено 
- поправните установи, категорија 48 - Капитални рас-
ходи, ставка 481 - Градежни објекти во износ од 
16.554.000,00 денари и од заемот сметка 786 Програма 
3 - казнено поправни установи, Капитална потпрограма 
3Б - реформи на казнено - поправните установи, кате-
горија 48 - Капитални расходи, ставка 480- Купување 
на опрема и машини во износ од 10.500.000,00 денари, 
ставка 481 - Градежни објекти во износ од 
75.055.000,00 денари. 

 
VI 

За извршувањето на оваа програма се изготвува из-
вештај во рокот предвиден за составување на годишна 
сметка на Управата за извршување на санкциите.  

 
VII 

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

 
     Бр.51-7682/1-11                Заменик на претседателoт 
9 јануари 2012 година           на Владата на Република 

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

____________ 
223. 

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 
124/2010, 18/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2012 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
1. Средствата за Програмата за изработка на про-

сторни планови во Република Македонија за 2012 го-
дина  се обезбедени во раздел 12101, програма 3, под-
програма 30, категорија 42, ставка 425 договорни услу-
ги, утврдени во Буџетот на Република Македонија за 
2012 година (“Службен весник на Република Македо-
нија”, бр. 180/11 ),  во износ од 2.000.000 денари.  

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се ко-
ристат за:  Регулирање на обврските од Програмата за 
изработка на     просторни планови на Република Маке-
донија за 2011 година 

2.1. Годишен извештај за спроведување на                    
Просторниот план на РМ за 2010  

                                                    500.000,00 денари 
2.2. Просторен план за Скопски регион                              
Предлог План –  прва   фаза       1.500.000,00 денари                          
3. За начинот и динамиката на спроведување на 

Програмата ќе се грижи Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 
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4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 
     
    Бр.51-7929/1-11                Заменик на претседателoт 
9 јануари 2012 година           на Владата на Република 

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

____________ 
224. 

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 
88/2010, 44/2011 и 53/2011) и член 63 точка 7 од Зако-
нот за здравствено 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 седни-
цата одржана на 9.1.2012 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА  ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНА  ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ  ЗАБО-
ЛУВАЊА  НА  ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗА-
ШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Заради обезбедување на здравствена заштита на 

граѓаните од одделни заболувања, како и заради грижа 
во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето 
на родилките и на доенчињата се обезбедуваат средс-
тва за партиципација при користењето на здравствени-
те услуги на товар на средствата од Буџетот на Репуб-
лика Македонија. 

За реализација на мерките и активностите предви-
дени во оваа програма, Владата на Република Македо-
нија обезбедува средства од Буџетот на Република Ма-
кедонија за покривање на партиципацијата при кори-
стењето на здравствена заштита на граѓаните на Репуб-
лика Македонија за заболувањата предвидени  со оваа 
програмата.  

Со донесувањето на оваа програма, им се обезбеду-
ва средства за партиципација при користењето на 
здравствената заштита: 

  
1. НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ДО 1 ГО-

ДИШНА ВОЗРАСТ, ЗА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ  
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ: 

- интрапартална заштита на родилки (неоперативно и  
  оперативно породување) 
- специјалистички лекарски прегледи на доенчиња  
- ортопедски лекарски преглед со ЕХО на доенчиња  
- лекување на доенчиња до една година во болнич-

ки услови 
 
2.  НА ЛИЦАТА КОИ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-

РАНИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ВОЗРАСТА, ДОКОЛКУ НЕ 
СЕ ОПФАТЕНИ СО ДРУГА ПРОГРАМА ИМ СЕ 
ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА  ПАРТИЦИПАЦИЈА 
ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ВО ВРСКА СО ЛЕКУВАЊЕТО НА СЛЕДНИТЕ ЗА-
БОЛУВАЊА 

- Ревматска грозница 
- Прогресивни, нервни и мускуларни заболувања; 
- Duchenne – ова мускулна дистрофија, 
- Паркинсонова болест, 
- Миотгонии, 
- Митохондриални мниопатии, 
- Мијастении,  
- Спинални мускулни атрофии, 

- Амиотрофична латерална склероза – болести на 
моторен нервон,   

- Хередитарни сензомоторни невропатии; 
 
• Прогресивна системска склероза (Sclerodermia); 
• Церебрална парализа; 
• Мултиплекс склероза; 
• Цистични фибрози; 
• епилепсија; 
• пемфигус и лупус еритематодес; 
• дислексија, дисграфија и дислалија (рехаб илита-

циони вежби);  
• aphonija 
• заразни болести:  
- ХИВ/СИДА, 
- беснило (Lyssa ; Rabies), 
- цревен тифус (Typhus abdominalis), 
- црвенка (Rubeola), 
- детска парализа (Poliomyelitis anteror acuta), 
- бруцелоза (Brucellosis) 
- дифтерија (Diphtheria), 
- дизентерија (Dysenteria bacillaris), 
- туберкулозa (Tuberculosis) 
- ехинококоза (Echinococcosis), 
- заразно воспаление на мозочните обвивки 

(Meningitis), 
- заразно воспаление на мозокот (Encephalitis), 
- голема кашлица (Pertussis), 
- мали сипаници (Morbilli), 
- овчи сипаници (Varicella), 
- шарлах (Scarlatina), 
- тетанус (Tetanus), 
- хепатитис (Hepatitis), 
- заушки (Parotitis epidemica), 
- салмонелоза  (Salmonellosis), 
- колера (Cholera asiatica), 
- маларија (Malaria), 
- карантински заболувања (големи сипаници, ви-

русни хеморагични трески, чума),  
- рововска грозница (Q – treska) 
 
3. НА БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИН-

СУФИЦИЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈА-
ЛИЗА 

Основен критериум за започнување на лекувањето 
со дијализа претставува хроничната бубрежна инсуфи-
циенција во терминален стадиум, односно потполно 
отсуство на функцијата на бубрезите. Единствен начин 
на надоместување на функцијата на бубрезите претста-
вува дијализата, процес со кој се врши намалување на 
деградационите продукти (депурација и елиминација 
на вишокот на вода) од крвта, со цел овозможување 
живот на пациентот. 

Согласно доктринарните ставови на медицинската 
наука, за успешно лекување на болните со хронична 
бубрежна инсуфициенција и нивното оспособување за 
вршење на секојдневните активности, оптимално секој 
пациент треба да биде три пати неделно третиран со 
дијализа, односно потребни се 156 дијализи за еден па-
циент годишно. За секоја дијализа потребен е: еден ди-
јализер (се користи еднократно), потрошен материјал, 
лекови за процесот на дијализа и материјални трошо-
ци. Исто така потребни се и редовни лабораториски 
анализи и дијагностички испитувања, кои се пропиша-
ни со нормите и стандардите за водење на дијализата. 

Во Република Македонија пациентите се дијализи-
раат во Клиниката за нефрологија, Заводот за нефроло-
гија - Струга и во Центрите за дијализа во Скопје, Же-
лезара, 8-ми Септември, Битола, Велес, Гевгелија, Го-
стивар, Делчево, Дебар, Кавадарци, Кочани, Куманово, 
Крива Паланка, Прилеп, Струмица, Струга, Тетово и 
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Штип, ПЗУ Диамед,и 20 странски државјани кои се на 
хроничната дијализна програма согласно горенаведена-
та Спогодба.  

Според инциденцата на заболувањето, средниот го-
дисен процентуален пораст за инциденцата изнесува 
11%, а средниот годишен процентуален пораст за пре-
валенцата изнесува 5% и е 108,7 на 1000 000 жители, 
како и со пресметување на морталитетот во изминатите 
години, во 2012 година ќе бидат третирани  и 20 стран-
ски државјани. 

За пресметување на вкупните средства кои се по-
требни за странските државјани и партиципацијата за 
сите пациенти кои се на дијализен третман, потребно е 
да се пресмета просечната цена на чинење на еднократ-
на дијализа која варира во зависност од видот на дија-
лизата и здравствената состојба на пациентот. 

Вкупните трошоци по пациент на дијализа (дневна 
дијализа и обавезни трошоци) се 4.850,00 денари.  

Со оглед на тоа што годишно за еден пациент по-
требни се 156 дијализи, просечно вкупните трошоци за 
еден пациент на годишно ниво е 756.600,00денари. 

Податоците кои се користени се добиени од здрав-
ствените установи и Фондот за здравствено осигурува-
ње на Република Македонија. 

 
4. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ 

 
Согласно планот и програмата за работа на Универ-

зитетските клиники во Скопје, а почитувајќи ги про-
сторните и кадровските можности и ограничувања, 
планирано е да се извршат приближно 20 пресадувања 
на бубрег. Бројот на трансплантациите зависи и од 
обезбедување на бубрези кои би можеле да се трансп-
лантираат од жив донор или со кадаверична трансплан-
тација. 

За успешноста на трансплантацијата покрај кадров-
ските, просторните и техничките можности, потребно е 
да се обезбедат и имуносупресивни лекови кои ќе го 
спречат процесот на отфрлање на трансплантатот – 
Micophenolic acid,  Cyclosporine. Истите се примаат во 
континуитет во понатамошниот период. 

Трансплантација на бубрези се врши на Универзи-
тетската клиника за урологија во соработка со Универ-
зитетската клиника за нефрологија и други клиники, а 
по претходна типизација на ткивата на давателот и 
примателот во Републичкиот завод за трансфузиологи-
ја. Посттрансплантациониот рехабилитационен трет-
ман ќе се обавува на Клиниката за нефрологија. 

Во 2012 година планирано е да се извршат нови 
пресадувања на коскена срцевина. Трансплантацијата 
на коскената срцевина ќе се врши на Универзитетската 
клиника за хематологија. За успешноста на трансплан-
тацијата на коскена срцевина за сите болни, потребно е 
да се обезбеди имуносупресивниот лек Cyclosporin. 

Осигурените лица правата од здравствената зашти-
та ги остваруваат врз основа на своето здравствено 
осигурување, за партиципација на осигурените лица, 
(како за примателот така и за давателот), средства се 
обезбедуваат преку Буџетот на Република Македонија. 
За прифаќање на трансплантатот се користат следните 
лекови: 

Caps. Micophenolic acid a 250mg., filmtableti od 
500mg., tabl. od 180mg, 360mg, како i Caps. Cyclosporine 
a 25mg., 50mg, 100mg., sol.Ciclosporin a 100mg/1ml. 

Во продолжение се дадени вкупните количини на 
лекови за трансплантирани болни. 

За 20 нови трансплантации на бубрег е потребно:  
Caps. Ciclosporin 600 скатули  
Caps. Micophenolic acid 580 скатули 
За 105 стари случаи потребно е  
Caps. Ciclosporin 3 200 скатули .  
Caps. Micophenolic acid 3060 скатули  

За 30 нови случаи на трансплантација на коске-
на срцевина е потребно:  

250 Amp. Ciclosporin од 250 мг 
Sol. Ciclosporin од 100мг/1мл , 30 скатули   
За 68 стари случаи потребни се: 
Caps. Ciclosporin од 100 мг, 255 скатули  
За 2 случаи на трансплантирани болни на црн 

дроб се потребни:  
Caps. Ciclosporin од 100 мг, 26  скатули  
Caps. Micophenolic acid 55 скатули .  
 
 5. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА 
 
Малигните заболувања претставуваат многу серио-

зен здравствен, социјален и економски проблем заради 
тежината на заболувањето, должината на лекувањето, 
долготрајната неспособност за работа како и лошата 
прогноза. Во Република Македонија, малигните забо-
лувања се на второ место по застапеност веднаш по 
кардиоваскуларните болести. 

Според статистичките податоци во Република Ма-
кедонија во 2012 година се очекува да има околу 3.600 
заболени од разни видови на малигни заболувања. Во 
лекувањето на заболените од малигни болести учеству-
ваат Институтот за онкологија и радиотерапија, Клини-
ката за хематологија, Клиниката за детски болести, Хи-
руршките клиники и други здравствени установи во 
Републиката. Здравствената заштита се состои од рано 
откривање и ефикасно лекување на заболените.  

Програмата опфаќа лекување на малигните болести 
со хируршки третман, зрачење и апликација на хемио-
терапија (цитостатици). Видот и начинот на третманот 
зависи од природата и стадиумот на болеста.  

Со оваа програма се обезбедуваат средства за пар-
тиципација за осигурените лица, а осигурените лица 
правата од здравствената заштита ги остваруваат врз 
основа на своето здравствено осигурување. 

   
6. ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ - ДИАБЕТЕС МЕЛИТУС   
 
Диабетес мелитус е метаболен синдром на висок 

шеќер во крвта, како резултат на апсолутен или релати-
вен недостаток на инсулин и/или инсулинска резистен-
ција со пореметен метаболизам на јаглени хидрати, ма-
сти и протеини и претставува едно од почестите забо-
лувања во Републиката. Се јавува кај околу 5,6% од на-
селението. Примарно се карактеризира со хиперглике-
мија, како и појава на микроваскуларни (ретинопатија, 
нефропатија и невропатија) и макроваскуларни комп-
ликации (коронарна срцева болест, цереброваскуларна 
болест и периферна васкуларна болест), со зголемен 
морталитет и морбидитет и со намален квалитет на жи-
вот.  

Истовремено се напоменува дека за секој инсулино-
зависник пациент потребно е на секои два месеци да се 
врши по еден специјалистички контролен преглед или 
годишно шест прегледи по пациент.  

  
7. ХОРМОН ЗА РАСТ 

 
Хормонот за раст се користи кај децата, кај кои што 

е пореметен процесот на растење пред се заради недо-
статок на овој хормон. Со неговата употреба се воспо-
ставува рамнотежа на сите функции во организмот. 
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Во Република Македонија годишно околу 63 деца 
имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка 
на деца кои примаат хормон за раст се определува врз 
медицински критериуми.  Хормонот за раст се користи 
за децата кај кои не е завршено затворање на епифиз-
ните рскавици. 

Децата се третираат на клиниката за детски болести 
во Скопје. 

За лекување на децата со проблеми во процесот на 
растење се користи Nordipin-nordilet ампули од 5мг - 
1.5мл, 10мг - 1.5мл  и 15мг - 1.5мл. 

 
8. ХЕМОФИЛИЈА 

  
Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболу-

вања кои настануваат заради неспособноста на орга-
низмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во до-
волни количини. Неспособноста на организмот за 
создавање на овие фактори предизвикува крварења од 
микро и макротраумите кои не можат да се сопрат 
освен со употреба на нив, така да доколку овие болни 
адекватно и навремено не се лекуваат, кај нив можат да 
настанат сериозни компликации, смрт како и траен 
инвалидитет. 

Според податоците на Центарот за хемофилија во 
Републичкиот завод за трансфузиологија во Република 
Македонија се регистрирани 210 пациенти со хемофи-
лија А и 105 пациент со хемофилија Б.  Лекувањето на 
пациентите се врши во Републичкиот завод за трансфу-
зиологија, Клиниката за детски болести, Клиниката за 
хирургија, Клиниката за хематологија и останатите 
здравствени установи во Републиката. Европската и 
светската асоцијација на хемофиличарите препорачу-
ваат лекување  со фактор VIII или фактор IX. Употре-
бата на фактор VIII или фактор IX е неопходна во леку-
вањето на овие болни заради минимизирање на ризи-
кот од трансмисија на вируси, особено на ХИВ - виру-
сот, поефикасно лекување на болните со што би се на-
малиле трошоците за болничко лекување, на¬малување 
на последиците кај болните во однос на инвалидитет, 
можност за нивно вклучување во секојдневниот живот.  

Во животно загрозувачки ситуации, како и во пре-
вентивни случаи за домашно лекување на пациенти (5 
случаи годишно), потребно е да се употреби и реком-
бинантен фактор VIIA.   

- За 210 пациенти со хемофилија А потребни се 
6.000.000 IE фактор VIII. 

- За 100 пациенти со хемофилија Б потребно е 
2.000.000 JE фактор IX. 

- За 5 пациенти со хемофилија потребни се 600 амп. 
со рекомбинантен фактор VIIA.  novoseven амп. 

Покрај активностите на лекувањето на пациентите 
со хемофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен 
пристап, со цел подобрување на состојбата на пациен-
тите преку рано препознавање и навремено лекување 
на овие пациенти, едукација на нивните семејства и др. 
За таа цел Центарот за хемофилија при Институтот за 
трансфузиона медицина заедно со НВО ги проширува 
досегашните активности со цел прераснување во цен-
тар за сеопфатна грижа.  

Превенција на компликации кај лицата со хемофи-
лија во Македонија се спроведува со редовни (6-12ме-
сечни) контролни прегледи и континуирана едукација 
на медицинскиот персонал и лицата сто хемофилија и 
членовите на нивние семејства.  

Превентивните прегледи кај лицата со хемофилија 
се: 

- контрола на присуство на вирусни маркери  - a-
HIV, a-HCV i HBsAg 

- определување на нивото на коагулациските факто-
ри 

- определување на присуство на инхибитори  
- хепатални иследувања 
Продолжувањето на континуираната медицинска 

едукацијата на медицинскиот персонал кој е вработен 
во Центарот за хемофилија е преку:   

1. Организирање на работилници (3) во трите реги-
онални центри (Тетово, Битола и Штип) за медицин-
скиот персонал инволвиран во лекувањето на хемофи-
лијата, промоција на предностите и придобивките од 
новиот пристап и начини на лекување на полето на хе-
мофилијата: 

- работилница за дентално здравје и хемофилија 
- работилница за физиотерапија и рехабилитација и 

хемофилија 
- работилница за жени и коагулопатии 
2.  Работилница за обука на едукатори за полето на 

хемофилијата 
- работилницата ќе биде наменета за лекарите спе-

цијалисти кои ќе бидат одговорни за превентивни прег-
леди на децата во градинките. 

Подигнување на нивото на едукација на лицата за-
болени од хемофилија и нивните семејства: 

1. Едукација на лицата заболени од хемофилија и 
нивните семејства (акцентот ќе биде насочен кон нови-
от концепт за мултидисциплинарен пристап на болните 
од хемофилија). 

- обука за самоадминистрирање на факторите и раз-
вој на поефикасен домашен третман 

2. Зајакнување на соработката помеѓу Центарот за 
хемофилија и  Граѓанското здружение на лицата болни 
од хемофилија – Хемолог. 

 
ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ  

НА ПРОГРАМАТА 
 
1. За здравствена заштита на родилките и доенчиња 

до 1-но годишна возраст потребни се средства за: 
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2. За лекување во врска со наведените заболувања 
од точка 2 на оваа  програма, потребни се средства за: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. За болни со хронична бубржна инсуфициенција и 

нивно третирање со дијализа од точка 3 на оваа програ-
ма потребни се средства за:  

 
 
 
 
 
 
 
 
4. За трансплантација на органи од точка 4 од оваа 

програма, потребни се средства за:  
 
 
 
 
 
5. За малигни заболувања од точка 5 од оваа про-

грама, потребни се средства за:  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. За шеќерна болест – диабетес мелитус од точка 6 

на оваа програма, потребни се средства за:  
 
 
 
 
 
 
7. За хормон за раст од точка 7 од оваа програма по-

требни се средства за:  
 
 
 
8. За хемофилија од точка 8 од оваа програма, по-

требни се средства за:  
 
 
 
 
 
 

ВКУПНО ЗА: точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8 ................. 
                 54.000.000,00 

 
Вкупно потребни средства за реализирање на оваа 

програма се 54.000.000,00 денари за партиципација на 
осигурените лица во врска со лекувањето на одделни 
заболувања, породувањето и здравствената заштита на 
доенчињата.  

Средствата предвидени за партиципација во оваа 
програма, Министерството за здравство ги дозначува 
до јавните здравствени установи  согласно планирани-
те средствата утврдени во табелите поединечно по ос-
нов на сите услуги на здравствена заштита врз основа 
на фактички документирана евиденција за ослободува-
ње од партиципација на корисниците на здравствените 
услуги за основите наведени во оваа програма. 

За нереализирани обврски од 2011 година, од реа-
лизираните мерки и активности планирани во Програ-
мата се наменуваат средства и тоа: 

- за точка  1. За здравствена заштита на родилките и 
доенчињата до 1-но годишна возраст потребни се 
средства за : =5.000.000,00 денари, 

- за точка 2. За лекување во врска со наведените за-
болувања од точка 2 на оваа програма, потребни се 
средства за :=1.000.000,00 денари, 

- за точка 3. За болни со хронична бубрежна инсу-
фициенција и нивно третирање со дијализа од точка 3 
на оваа програма потребни се средства за 
:=3.879.800,00 денари и  

- за точка 5. За малигни заболувања од точка 5 од 
оваа програма потребни се средства за :=3.000.000,00 
денари. 

Вкупно неизмирени обврски од 2011 година се 
12.879.800,00 денари.  

Министерството за здравство врши надзор над 
спроведување на Програмата за што ќе се изготви по-
себно упатство за реализација на средствата за јавните 
здравствени установи и по потреба поднесува извештај 
до Владата на Република Македонија. 

Здравствените установи имаат обврска најдоцна до 
25.01.2013 година да достават до Министерството за 
здравство извештаи за реализацијата на средствата и 
наменското користење на истите согласно критериуми-
те утврдени во  Програмата. 

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

 
 
 
Бр.51-8341/1-11                Заменик на претседателoт 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                               Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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225. 

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за извршуување на Буџетот на Република Македонија за 2012 
година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/2011), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе 

 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2012 ГОДИНА 
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     Бр.51-7699/1-11                       Заменик на претседателoт
9 јануари 2012 година                               на Владата на Република 

    Скопје                                           Македонија, 
                                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
226. 

Врз основа на  член  174  став 3 и став 9 од  Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 16/11 и 136/11 година), министерот за еконо-
мија,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со   овој   правилник   се   пропишува формата и со-

држината на поканата за едукација, начинот на спрове-
дување на едукацијата и начинот на водење на евиден-
цијата за спроведената едукација.   

 
Член 2 

Поканата за едукација од член 1 од овој правилник 
се изготвува на  образец  со формат   А4 во три иден-
тични примероци изработени од тенка индиго хартија 
во бела  боја. 

                                                                      
Поканата од став 1 од овој член ги содржи следните 

елементи : 
- грб на Република Македонија и називот на орга-

нот кој ја спроведува едукацијата; 
- број на предмет, датум и место; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот, ме-

сто на живеење, а за одговорното лице во правното ли-
це и функцијата што ја врши во тоа правно лице; 

- назив и седиште на правното лице; 
- кратко означување на предметот на поканата; 
- законска одредба во која е утврден недостатокот; 
- датумот, местото и времето на спроведување на 

едукацијата; 
- име и презиме на инспекторот; 
- место за печат и потпис; и 
- напомена дека доколку во закажаниот термин ли-

цето или субјектот, над кој се спроведува едукацијата 
не се јави на закажаната едукација ќе се смета дека 
истата е спроведена. 

Образецот на поканата за едукација e даден во При-
лог, кој е составен дел на овој правилник. 

Член 3 
Едукацијата се врши преку државните пазарни инс-

пектори и раководните државни службеници во Инспе-
кторатот. 

Едукацијата се врши во најблиските простории на 
инспекторатот, до местото на сторување на прекршо-
кот или местото каде се наоѓа седиштето, односно жи-
веалиштето на контролираниот субјект. 

По исклучок од став 2 на овој член, едукацијата мо-
же да се врши во деловните простории на контролира-
ните субјекти,  доколку одговорното лице  на правното 
лице е присутно при вршење на инспекцискиот надзор. 

Едукацијата се врши два пати во неделата, а по по-
треба и повеќе пати во текот на работното време. 

 
Член 4 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности, за еден или по-
веќе субјекти. 

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи: 

- називот на органот која ја спроведува едукацијата;  
- име и презиме на сторителот на прекршокот, ме-

сто на живеење, а за одговорното лице во правното ли-
це и функцијата што ја врши во тоа правно лице; 

- назив и седиште на правното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спроведува по-

стапката за  едукација; 
- име и презиме на  државниот пазарен инспе-

ктор,односно раководен државен службеник во Инспе-
кторатот;  

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукација и на мерките 
кои следат доколку не се отстрани недостатокот во да-
дениот рок; и 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
циски надзор утврди недостаток за кој е спроведена 
едукација ќе бидат веднаш превземени соодветни за-
конски мерки. 

Евиденцијата за спроведената едукација се води 
рачно во пишана и во електронска форма. 

 
Член 5 

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

 
       Бр.12-147/1 
9 јануари 2012 година              Министер, 
          Скопје                           Валон Сараќини, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

227. 
Врз основа на член 57 став (3) и член 59 став (6) од 

Закон за безбедност на храна за животни („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 145/10 и 53/11), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА МЕ-
ДИЦИНИРАНА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ, ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНИОТ РЕ-
ЦЕПТ ЗА МЕДИЦИРАНА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ  

И НАЧИНОТ НА НЕГОВО ИЗДАВАЊЕ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат услови за става-

ње во промет на медицинирана храна за животни, фор-
мата и содржината на ветеринарниот рецепт за медици-
рана храна за животни и начинот на негово издавање. 

 
Член 2 

При стаавањето на медицирана храна во промет 
одредбите на овој правилник нема да се применуваат 
на адитиви кои се користат во храната за животни сог-
ласно Правилникот за категории и функционални гру-
пи на адитиви и со кој се пропишуваат барањата за 
обележување како и минималните карактеристики кои 
треба да се обележат како и начинот на опишување на 
адитивите за храна за животни *1. 

 
Член 3 

(1) Поимите утврдени во Законот за безбедност на 
храна за животни*2 се применуваат и во овој правил-
ник. 

(2) Под ставање во промет во смисла на овој пра-
вилник се подразбира поседување на медицирана храна 
за животни за продажба или друга форма на испорака 
на трета страна, за исплата или бесплатно, или склади-
рање со цел за снабдување на друг субјект. 

 
Член 4 

(1) Медицинската компонента во храната за живот-
ни треба да биде произведена единствено од одобрени 
медицинирани премикси согласно Законот за ветери-
нарно-медицински препарати и Законот за безбедност 
на храна за животни. 
                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на 
совет од 26 март 1990 со која се пропишуваат условите за подго-
товка, ставање во промет и употреба на медицирана храна за жи-
вотни во Заедницата, CELEX бр. 31990L0167 

(2) По исклучок од став (1) на овој член и во соглас-
ност со Законот за медицинско-ветеринарни препара-
ти*2, Агенцијата за храна и ветеринарство (во поната-
мошниот текст: Агенцијата) може:  

1) да одобри интермедијарни производи кои се под-
готвени од медицинирани премикси одобрени во сог-
ласност со Законот за ветеринарно - медицински пре-
парати*2, од една или повеќе храни за животни кои се 
наменети за последователно производство на медици-
нирана храна за животни готова за употреба, под услов 
да се исполнети посебните услови пропишани во одо-
брувањето за ставање во промет на медицинирани пре-
микси. 

Интермедијарните производи треба да се произве-
дени во објекти одобрени согласно член 56 од Законот 
за безбедност на храна за животни*3 и нивното произ-
водство треба да се пријави до Агенцијата;  и 

2) да овласти ветеринарен лекар, под негова одго-
ворност и на препишан рецепт, да приготви медицира-
на храна за животни, согласно условите пропишани во 
Закон за ветеринарно медицински препарати, од некол-
ку одобрени медицински премикси и под услов истата 
да не содржи одобрен терапевтски препарат во форма 
на премикс за болеста или за засегнатиот вид животни 
кој треба да се третира.  

 
Член 5 

(1) Ветеринарниот рецептот за медицинирана храна 
за животни се издава на бела хартија во B6 формат во 
два примероци (оригинал и копија). 

(2) Оригиналот на ветеринарниот рецепт, е наменет 
за производителот или, каде е соодветно, дистрибуте-
рот одобрен од страна на Агенцијата.  

(3) Ветеринарниот рецепт од став (1) на овој член 
се состои од седум дела и го содржи следниот текст: 

1) податоци за ветеринарот кој го издава;  
2) податоци за произведувачот на медицираната 

храна за животни; 
3) податоци за сопственикот на животните; 
4) податоци за животното и болеста која се третира; 
5) податоци за количеството на медицирана храна 

за животни и начинот на употреба; 
6) податоци за пропишаната каренца за медицира-

ната храна за животни; и 
7) дел кој го пополнува производителот. 
(4) При издавањето ветеринарниот рецепт треба да 

биде целосно и коректно пополнет и оверен со ориги-
нален потпис и факсимил на докторот по ветеринарна 
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медицина кој го издава рецептот. Доколку има испра-
вки тие треба бидат заверени со потпис и факсимил од 
докторот по ветеринарна медицина кој го издава ре-
цептот. 

(5) Образецот на издаден ветеринарен рецепт се чу-
ва во периодот од две години и треба да биде достапен 
на барање од страна на Агенцијата. 

(6) Медицинираната храна за животни од еден ре-
цепт не смее да се користи за повеќе од еден третман. 

(7) Времетраењето на валидноста на рецептот не 
смее да биде подолго од три месеци. 

 
Член 6 

(1) Ветеринарниот рецепт од член 5 став (1) го из-
дава докторот по ветеринарна медицина и тоа единс-
твено за животни кои ги третира, при што треба да 
обезбеди дека: 

1) употребата на препаратот е оправдана за засегна-
тиот вид; и 

2) аплицирањето на медицинскиот препарат не е 
инкомпатибилно со претходниот третман или употреба 
и дека нема контраиндикации или интеракција во слу-
чај да се користат повеќе премикси;  

(2) докторот по ветеринарна медицина треба да:  
1) ја препише медицинираната храна за животни 

единствено во она количество кое, во рамките на ма-
ксимално дозволеното ниво кое е пропишано со нацио-
налното одобрение за ставање во промет на медицини-
рани премикси, е неопходно за целите на третирањето;  

2) обезбеди медицинираната храна за животни и 
храната за животни која моментално се користи за ис-
храна на третираните животни, да не содржат исти ан-
тибиотици или истите кокцидиостатици како активни 
супстанции. 

(3) Формата и содржината на ветеринарниот рецепт 
за медицирана храна од член 5 став (1) е даден во При-
лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Производителите и дистрибутерите на медици-
нираната храна за животни вршат директно снабдува-
ње на медицирана храна за животни за третирање жи-
вотни чие месо, изнутрици или производи се наменети 
за исхрана на луѓето доколку: 

1) не се надминува дневното количеството пропи-
шано за третман согласно ветеринарниот рецепт; и  

2) количества на медицирана храна не се поголеми 
од месечните потреби согласно точка 1) од овој став.  

(2) По исклучок на став (1) на овој член, одобрени 
дистрибутери, може да вршат снабдување на медици-
рана храна во мали количества која е претходно спаку-
вана и готова за употреба, доколку за хранат е издаден 
рецепт и истата е подготвена согласно Законот за без-
бедност на храна за животните и одредбите на овој 
правилник.  

(3) Дистрибутерите кои вршат снабдување на меди-
цирана храна согласно став (2) на овој член треба да: 

1) ги исполнуваат истите услови како за производи-
тели во однос на водење на евиденција и складирање, 
транспорт и снабдување на производите; 

2) се под постојан надзор од страна на Агенцијата; 
и 

3) може да снабдуваат единствено претходно спаку-
вана медицинирана храна за животни која е спремна за 
употреба од страна на одгледувачот или фармерот, при 
што на пакување се содржании упатства за употреба на 
медицинирана храна за животни и пропишаниот 
периодот на каренца. 

 
Член 8 

(1) Без оглед на правилата за здравствена заштита 
на животните, медицинирана храна за животни од зем-
јите членки на Европската унија може да се внесе во 
Република ако не постојат забрани, ограничувања или 
други препреки и доколку медицинираната храна за 
животни е произведена во согласност со овој правил-
ник, од одобрени премикси кои ги имаат истите актив-
ни супстанции како и квантитативен и квалитативен 
состав сличен на премиксите кои се одобрени во Ре-
публика Македонија во согласност со Законот за вете-
ринарно-медицински препарати*4. 

(2) Пратката со медицинирана храна за животни ко-
ја потекнува од земја членка на Европска унија треба 
да биде придружена со ветеринарен сертификат изда-
ден од страна на надлежниот орган на земјата членка 
на потекло. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
         Бр. 21-3159/6 
28  декември 2011 година                    Министер, 
              Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
228. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
29 ноември 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 235-б став 8 и член 235-в 

став 14 од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010 и 44/2011). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Ре-
шение У.бр.121/2011 од 12 октомври 2011 година пове-
де постапка за оценување на уставноста на членовите 
означени во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основа-
но се постави прашањето за нивната согласност со 
Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 235-б 
став 8 од Законот за супервизија на осигурување е 
предвидено дека членовите на прекршочната комисија 
имаат право на награда за својата работа во Прекршоч-
ната комисија што ја определува Советот на експерти 
на Агенцијата која треба да биде разумна и соодветна 
на значењето, обемот на работа на членовите и сложе-
носта на прекршоците. 

Според член 235-в став 14 од истиот закон, члено-
вите на комисија за посредување имаат право на награ-
да за својата работа во комисијата која треба да биде 
разумна и соодветна на значењето, обемот на работа на 
членовите и сложеноста на прекршоците. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото е темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија. 

Според Амандман XX на Уставот, со кој се допол-
нува член 13 од Уставот, за прекршоци определени со 
закон, санкција може да изрече орган на државната 
управа или организација и друг орган што врши јавни 
овластувања. Против конечна одлука за престанок се 
гарантира судска заштита под услови и постапка уре-
дени со закон. 

Во член 32 став 5 од Уставот е предвидено дека ос-
тварувањето на правата на вработените и нивната по-
ложба се уредуваат со закон и со колективни договори. 

Според член 51 од Уставот во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според член 235-а од Законот за супервизија на 
осигурувањето со наслов „прекршочен орган“ предви-
дува: 

(1) За прекршоците утврдени во членот 237, 237-а, 
237-б, 237-в и 237-г од овој закон прекршочна постапка 
води и прекршочна санкција изрекува Агенцијата за 
супервизија на осигурување (во натамошниот текст: 
Прекршочен орган). 

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој 
член пред Прекршочниот орган ја води Комисија за од-
лучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекр-
шочна комисија) формирана од вработени лица во 
Агенцијата за супервизија на осигурување кои ги име-
нува Советот на експерти на Агенцијата. 

(3) Советот на експерти со подзаконски акт го опре-
делува бројот, потребниот степен на стручна подгото-
вка и работно искуство на членовите на Прекршочната 
комисија. 

(4) Членовите на Прекршочната комисија се изби-
раат за времетраење од пет години со право на реизбор. 

(5) За претседател на Прекршочната комисија може 
да биде изббран само дипломиран правник со положен 
правосуден испит. 

(6) Прекршочната комисија донесува одлуки за пре-
кршоците од овој закон и за изрекување прекршочни 
санкции. 

(7) Прекршочната комисија донесува Деловник за 
својата работа кој претходно е одобрен од Советот на 
експерти на Агенцијата. 

(8) Против решенијата на Прекршочната комисија, 
со кои се изрекува прекршочна санкција може да се 
поднесе тужба за поведување на управен спор пред 
надлежниот суд. 

Оспорениот член 235-б од Законот во кој е дефини-
рана работата на Прекршочната комисија, предвидува: 

(1) Член на Прекршочната комисија може да се раз-
реши: 

1) со истекот на времето за кое е именуван за член, 
2) по негово барање,  
3) со исполнување на условите за старосна пензија 

согласно со закон, 
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4) ако е осуден со правосилна судска пресуда за 
кривично дело, 

5) ако му се утврди трајна неспособност, 
6) ако се утврди прекршување на прописите за во-

дење на прекршочната постапка со правосилна одлука,  
7) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат 

од работењето во Прекршочната комисија и  
8) ако не пријавил постоење на конфликт на инте-

реси за случај за кој решава Прекршочната комисија. 
(2) Предлог за разрешување на член на Прекршоч-

ната комисија за случаите од ставот (2) точки 3 до 8 на 
овој член поднесува претседателот на Прекршочната 
комисија до Советот на експерти на Агенцијата. 

(3) Прекршочната комисија има право да изведува 
докази и собира податоци кои се неопходни за утврду-
вање на прекршокот, како и да врши други работи и 
презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за 
прекршоците и/или со друг закон. 

(4) Членовите на Прекршочната комисија се само-
стојни и независни во работата на Прекршочната коми-
сија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење 
и самостојно убедување. 

(5) Прекршочната комисија одлучува со мнозинс-
тво гласови од вкупниот број на членови. 

(6) Прекршочната комисија води единствена еви-
денција на прекршоците, изречените прекршочни санк-
ции и донесените одлуки на начин пропишан од Сове-
тот на експерти на Агенцијата во согласност со мини-
стерот кој раководи со органот надлежен за вршење на 
работите од областа на правдата. 

(7) Со актот од ставот (6) на овој член се пропишу-
ва и начинот на пристап до информациите кои се содр-
жани во евиденцијата. 

(8) Членовите на Прекршочната комисија имаат 
право на награда за својата работа во Прекршочната 
комисија што ја определува Советот на експерти на 
Агенцијата која треба да биде разумна и соодветна на 
значењето, обемот на работа на членовите и сложено-
ста на прекршоците. 

Членот 235-в од Законот кој е содржан во поднас-
ловот: „Посредување“, предвидува: 

(1) За прекршоците утврдени во членот 237 од овој 
закон, овластените лица на Агенцијата за супервизија 
на осигурување, во рамките на своите овластувања, на 
сторителот на прекршокот му нудат посредување и по-
стигнување согласност со која сторителот на прекршо-
кот треба да ја плати глобата, другите давачки или да 
ги острани последиците од прекршокот. 

(2) Постапката за посредување се покренува со до-
ставување на понуда од страна на овластено лице на 
Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 
осум дена од денот кога е констатирано сторувањето 
на прекршокот. 

(3) Сторителот на прекршокот е должен во рок од 
три дена од денот на приемот на понудата од ставот (2) 
на овој член да даде писмена согласност за покренува-
ње на постапка на посредување. 

(4) Овластените лица на Агенцијата за супервизија 
на осигурување за случаите од ставот (3) на овој член 
составуваат записник во кој се констатира согласноста 
на двете страни за покренување на постапка за посре-
дување на кој се потпишува и сторителот на прекршо-
кот. 

(5) Согласноста за посредувањето треба да се по-
стигне во рок од осум дена од денот кога е започната 
постапката за посредување. 

(6) Постапката за посредување се води пред коми-
сија за посредување составена формирана од вработени 
лица во Агенцијата за супервизија на осигурување кои 
ги именува Советот на експерти на Агенцијата. 

(7) Советот на експерти со подзаконски акт го опре-
делува бројот, потребниот степен на стручна подгото-
вка и работно искуство на членовите на комисијата за 
посредување. 

(8) Комисијата за посредување работи на седници 
на кои задолжително присуствуваат претставници на 
сторителот на прекршокот. 

(9) Комисијата за посредување е должна да ја за-
почне постапката на комисијата во рок од 24 часа од 
денот кога е пристигнато барањето од ставот (2) на 
овој член. 

(10) За склучената согласност по посредувањето се 
составува спогодба во која се констатира согласноста 
на двете страни. 

(11) Во спогодбата се утврдуваат обврските на сто-
рителот на прекршокот, а особено: 

1) висината и начинот на плаќање на глобата, 
2) висината и начинот на плаќање на други давачки 

и трошоци и  
3) мерките кои треба да ги преземе сторителот со 

цел да ги отстрани последиците од прекршокот. 
(12) Спогодбата од ставот (10) на овој член има си-

ла на извршна исправа. 
(13) Советот на експерти на Агенцијата донесува 

деловник и трошковник за работа на комисијата за по-
средување. Висината и видот на трошоците утврдени 
во трошковникот се определуваат врз основа на реал-
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ните трошоци што ги има Агенцијата за супервизија на 
осигурување заради обезбедување на работа на коми-
сијата за посредување. 

(14) Членовите во комисијата за посредување имаат 
право на награда за својата работа во комисијата која 
треба да биде разумна и соодветна на значењето, обе-
мот на работа на членовите и сложеноста на прекршо-
ците. 

(15) Комисијата за посредување е должна да води 
евиденција за поведените постапки за посредување и за 
нивниот исход. 

Според Судот, законската определба на членовите 
235-б став 8 и 235-в став 14, членовите на Прекршочна-
та комисија, односно на Комисијата за посредување, 
покрај платата (со оглед на тоа што истите се вработе-
ни лица во Агенцијата за супервизија на осигурување - 
член 235-а став 2), да имаат право на награда не е во 
согласност со начелото на владеењето на правото га-
рантирано со Уставот. Имајќи ја во вид одредбата од 
Амандманот XX на Уставот, произлегува дека со оваа 
измена на Уставот, на органите на државната управа 
или организација и друг орган што врши јавни овласту-
вања им е воведена нова надлежност, надлежност за 
изрекување на прекршочни санкции и водење на пре-
кршочна постапка. Оттука, произлегува дека водењето 
на прекршочната постапка и изрекувањето на прекр-
шочна санкција претставува управна функција на орга-
нот на државната управа или организација и друг орган 
што врши јавни овластувања, која спаѓа во неговиот 
делокруг на работа, односно претставува негова над-
лежност. 

Предвид на наведеното, Судот оцени дека и врше-
њето на работата на Комисијата за посредување, исто 
така, не може да се смета за дополнителен ангажман, 
бидејќи членувањето на вработените во Комисијата за 
прекршоци, односно во Комисија за посредување прет-
ставува нивна работна обврска за чие што извршување 
тие треба да добиваат надомест во вид на плата за из-
вршена работа, а не дополнителен надоместок во вид 
на награда. 

Оттука, со оглед на фактот што работата на Коми-
сијата за прекршоци, односно Комисијата за посреду-
вање е во рамките на редовната управна функција на 
Агенцијата за супервизија на осигурување, а чии чле-
нови се избрани од редот на вработните во Агенцијата, 
Судот оцени дека таквото членство не може да се сме-
та за дополнителен ангажман за кој би следел дополни-
телен надоместок во вид на награда, како што предви-
дуваат оспорените членови од Законот. 

Имајќи ја во вид наведената уставно-судска анализа 
според Судот оспорениот член 235-б став 8 и член 235-
в став 14 од Законот, не се во согласност со член 8 став 
1 алинеја 3,член 32 став 5 и Амандман XX од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Мар-
кова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Владимир 
Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов. 
 
          У.бр.121/2011                   Претседател 
29 ноември 2011 година     на Уставниот суд на Република 
               Скопје        Македонија,  
               Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
229. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за енер-
гетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 136/11), 
член 28 од Законот за акцизите („Службен весник 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, пресметување 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),  Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 16.01.2012 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: 
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а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 40,841 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 42,273 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 44,935 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 44,425 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 37,811 
  

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 79,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 81,00 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 72,50 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 61,00 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 46,140 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(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 де-
ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлу-
ка. 

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

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

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

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

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

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,862 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,701 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,476 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 17.01.2012 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
          Бр. 02-69/1 
16 јануари 2012 година                       Претседател,  
           Скопје                  Димитар Петров, с.р. 
 

 

 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. 
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1. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ 
2011/666/ЗНБП ОД 10 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НA ОДЛУКАТА  

2010/639/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БЕЛОРУСИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно Одлуката на Советот 2011/666/ЗНБП од 10 

октомври 2011 година за изменување на Одлуката 2010/639/ЗНБП за рестриктивните мерки против Белорусија. 
 

Член 2 
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- забрана за влез во Република Македонија,  
- финансиски мерки и 
- ембарго на оружје. 
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 

надворешни работи, Министерството за финансии и Управата за спречување перење на пари и финансирање 
на тероризам за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведување на рестриктивната мерка. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката 2011/666/ЗНБП на 

Советот од 10 октомври 2011 година за изменување на Одлуката 2010/639/ЗНБП за рестриктивните мерки 
против Белорусија и Одлуката 2010/639/ЗНБП на Советот од 25 октомври 2010 година за рестриктивни мерки 
против одредени службеници на Белорусија, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.84/11. 

 
Член 6 

Одлуката на Советот 2011/666/ЗНБП од 10 октомври 2011 година за изменување на Одлуката 
2010/639/ЗНБП за рестриктивните мерки против Белорусија во оригинал на англиски и во превод на ма-
кедонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 7 

Рестриктивната мерка против Белорусија ќе се применува до 31 октомври 2012 година, со можност да се 
изменува или продолжува.  

 
Член 8 

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

 
Бр. 51-7949/1-11                          Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/627/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 22 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/656/ЗНБП НА СОВЕТОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ  

НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката за спроведување 2011/627/ЗНБП на 

Советот од 22 септември 2011 година за спроведување на Одлуката 2010/656/ЗНБП на Советот за 
продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
  - ембарго на оружје; 
  - ембарго на дијаманти; 
  - забрана за влез во Република Македонија и  
  - финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 

надворешни работи, Министерството за економија, Министерството за финансии и Управта за спречување 
перење на пари и финансирање на тероризам за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка. 
                                                 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување 

2011/627/ЗНБП на Советот од 22 септември 2011 година за спроведување на Одлуката 2010/656/ЗНБП на 
Советот за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска и Одлуката 
2010/656/ЗНБП на Советот од 29 октомври 2010 година за продолжување на рестриктивните мерки против 
Брегот на Слоновата Коска, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.93/2011. 

 
Член 6 

Одлуката за спроведување 2011/627/ЗНБП на Советот од 22 септември 2011 година за спроведување на 
Одлуката 2010/656/ЗНБП на Советот за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата 
Коска, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин 
составен дел.   

 
Член 7 

Рестриктивната мерка против Брегот на Слоновата Коска се воведува на неодредено време.  
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
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3. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО 2011/706/ЗНБП НА СОВЕТОТ 
ОД 27 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/638/ЗНБП ЗА 

РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2011/706/ЗНБП на Советот од 27 

октомври 2011 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република 
Гвинеја. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје; 
- забрана за влез во Република Македонија и  
- финансиски мерки  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 

надворешни работи, Министерството за финансии и Управата за спречување перење на пари и финансирање 
на тероризам за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка. 
 

Член 5 
 Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката 2011/706/ЗНБП на 

Советот од 27 октомври 2011 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки 
против Република Гвинеја и Одлуката 2010/638/ЗНБП на Советот од 25 октомври 2010 година за 
рестриктивните мерки против Република Гвинеја, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ 
број 93/11. 

 
Член 6 

Одлуката 2011/706/ЗНБП на Советот од 27 октомври 2011 година за изменување на Одлуката 
2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја, во оригинал на англиски и во превод на 
македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 7 

Оваа рестриктивна мерка ќе се применува до 27 октомври 2012 година, со можност да биде продолжена 
или изменета, по убедување на Советот.  

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 
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4. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
2011/500/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 10 АВГУСТ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2011/500/ЗНБП на 

Советот од 10 август 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки со 
оглед на состојбата во Либија.  

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје; 
- забрана за влез во Република Македонија и  
- финансиски мерки.  
  

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 

надворешни работи, Министерството за финансии и Министерството за економија за надлежни органи за 
спроведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерка. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување 

2011/500/ЗНБП на Советот од 10 август 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/137/ЗНБП за 
рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија и  Одлуката за воведување на рестриктивната мерка 
согласно Одлуката на Советот 2011/137/ЗНБП од 28 февруари 2011 година за рестриктивни мерки со оглед на 
состојбата во Либија, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 78/11. 

  
Член 6 

Одлуката за спроведување 2011/500/ЗНБП на Советот од 10 август 2011 година за спроведување на 
Одлуката 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија, во оригинал на англиски и 
во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 7 

Рестриктивната мерка кон Либија се воведува на неодредено време.  
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
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