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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

40. 
Врз основа на член 10 став (1) од Законот за квали-

тет на абиентниот воздух, („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 67/2004; 92/2007; 35/2010; 
47/2011 и 59/2012) и член 36, став (2) од Законот за 
Влада на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија”бр. 59/2000; 12/2003; 55/2005; 
37/2006; 115/2007; 19/2008; 82/2008; 10/2010 и 
51/2011), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 3.01.2013 година,  донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НИВОА И 
ВИДОВИ  НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ ВО 
АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ И ПРАГОВИ НА АЛАР-
МИРАЊЕ, РОКОВИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА 
ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ, МАРГИНИ НА ТО-
ЛЕРАНЦИЈА  ЗА  ГРАНИЧНА  ВРЕНОСТ,  ЦЕЛНИ  

ВРЕДНОСТИ И ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ 
 

Член 1 
Во Уредбата за гранични вредности за нивоа и ви-

дови  на загадувачки супстанции во амбиентниот воз-
дух и прагови на алармирање, рокови за постигнување 
на граничните вредности, маргини на толеранција за 
гранична вреност, целни вредности и долгорочни цели 
(„Службен весник на Република Македонија“ број  
50/05), во членот 2 во точката 1) зборовите „ за озон “ 
се бришат и зборовите „на озонот“ се заменуваат со 
зборовите „ на загадувачки супстанции“. 

Точката 4) се менува и гласи: 
„4) Суспендирани честички со големина до десет ми-

крометри (PM10): се честички во прав кои поминуваат 
низ направа со отвор кој врши селекција според големина, 
како што е дефинирано во референтиот метод МКС ЕN 
12341 за земање примероци и за мерење на РМ10, со ефи-
касност на поминување од 50% низ отвор со аеродинами-
чен  дијаметар до 10 m (микрометри).“ 

По точката 6) се додаваат пет нови точки  7), 8), 9), 
10) и 11) кои гласат: 

„7) Суспендирани честички со големина до 2.5 ми-
крометри (PM2.5): се  честички во прав кои поминуваат 
низ направа со отвор кој врши селекција според голе-
мина, како што е дефинирано во референтниот метод 
МКС ЕN 14907 за земање примероци и за мерење на 
РМ2.5,  со ефикасност на поминување од 50% низ отвор 
со аеродинамичен дијаметар до 2.5  m (микрометри). 

8) Вкупна депозиција е вкупната маса на загадувач-
ките супстанции која се пренесува од атмосферата до 
површината (пр. почва, вегетација, вода, објекти итн.) 
во определена област за определен временски период. 

9) Арсен,  Кадмиум,  Никел и Бензо(а)пирeн е вкуп-
ната содржина на овие елементи и соединенија во РМ10 
фракциите. 

10) Полициклични ароматични јаглеводороди се 
органски соединенија, составени од најмалку два кон-
дензирани ароматични прстени составени само од јаг-
лерод и водород. 

11) Жива во гасовита состојба е пареа од елемен-
тарна жива и реактивна жива во гасна состојба, т.е. со-
оединенија на жива растворливи во вода кои на довол-
но висок парен притисок постојат во гасна состојба.“ 

 
Член 2 

Членот 3 се брише. 
 

Член 3 
По членот 12 се додаваат два нови наслова 8 и 9 и 

два нови члена 12-а и 12-б кои гласат: 

„8. Гранични вредности за нивоа на концентрации 
на суспендирани честички со големина до 2.5 микроме-
три во амбиентниот воздух, рокови за постигнување на 
граничните вредности, маргини на толеранција и целни 
вредности. 

 
Член 12-а 

(1) Гранични вредности за нивоа на концентрации 
на суспендирани честички со големина до 2.5 микроме-
три во амбиентиот воздух, рокови за постигнување на 
граничните вредности и маргини на толеранција се да-
дени во Прилог 1 поглавје А, точка 7 на оваа уредба. 

(2) Целната вредност за суспендирани честички со 
големина до 2.5 микрометри се дадени во Прилог 1, 
поглавје  Б точка 2 на оваа уредба. 

 
9. Целни вредности за нивоа на концентрации на 

арсен, кадмиум, никел и бензо (а)пирен во амбиентни-
от воздух.“ 

 
Член 12-б 

Целни вредности за нивоа на концентрации на ар-
сен, кадмиум, никел и бензо(а)пирен во амбиентниот 
воздух се дадени во Прилог 1 поглавје  Б точка 2 на 
оваа уредба.“ 

 
Член 4 

По членот 13 се додаваат два нови члена 13-а и 13-б 
кои гласаат: 

„Член 13-а 
За да се осигура дека концентрациите на загадувач-

ките супстанци во амбиентниот воздух, не ги надмину-
ваат граничните и целните вредности и соодветната 
маргина на толеранција, во зоните и агломерациите 
треба да се спроведат сите потребни мерки дефинира-
ни во Плановите за квалитетот на воздухот согласно 
член 26 од Законот за квалитет на амбиентниот воздух, 
без притоа да се наметнат несразмерни трошоци“.  

 
Член 13-б 

(1) Во случај кога, во дадена зона или агломерација, 
сообразноста со граничните вредности за азот двоксид 
или на бензен не може да се постигне до роковите на-
ведени во Прилог 1 точка 2 и точка 5 од оваа уредба, 
може истите да се одложат за најмногу пет години за 
таа одредена зона или агломерација, само врз основа на 
донесен План за квалитет на воздухот во согласност со 
член 26 ставови (1), (5), и (7) од Законот за квалитет на 
амбиентниот воздух за зоната или за агломерацијата на 
која ќе се применува одложувањето, во кој соодветно 
се вградуваат информациите наведени во Плановите за 
подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух и 
Краткорочните акциони планови за заштита на амби-
ентниот воздух кои се подготвуваат согласно член 23 
од Законот за квалитет на амбиентниот  воздух во од-
нос на одделните загадувачки супстанции на начин, и 
тоа на начин со кој ќе се прикаже постигнување соо-
бразност со граничните вредности во определениот нов 
рок. 

(2) Во случај кога, во дадена зона или агломерација, 
сообразноста со граничните вредности за PM10, како 
што се утврдени во Прилог 1, Поглавје А, точка 3 од 
оваа уредба, не може да се постигне поради посебни 
карактеристики на разместеност, неповолни климатски 
услови или прекугранични придонеси, примената на 
гранични вредности може да се одложи најдоцна до 
крајот на 2015 година под услов да се исполнети усло-
вите утврдени во став (1) од овој член и доколку Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање 
покаже дека се преземени сите соодветни мерки на на-
ционално, регионално и на локално ниво за да се ис-
полнат роковите. 
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(3) Со примена на одредбите од ставовите (1) и (2) 
од овој член, треба да се обезбеди граничната вредност 
за оние загадувачки супстанци, наведени во Прилог 1, 
Поглавје А од оваа уредба да не ја надминува макси-
малната маргина на толеранција. 

(4) Пред да се примени одложувањето на гранични-
те вредности на азот двоксид или на бензен утврдени 
во  ставовите (1) и (2) од овој член Министерството за 
животна средина и просторно планирање ја известува 
Владата на Република Македонија (во понатамошниот 
текст: Владата) со цел да ја информира за состојбата со 
постигнувањето на граничните вредности на загадувач-
ките супстанци и за мерките утврдени во Планот за 
квалитет на воздухот од став (2) на овој член, вклучу-
вајќи ги сите релевантни информации кои и се потреб-
ни на Владата за да оцени дали се задоволени реле-
вантните услови или не. Во својата оценка, Владата  ги 
зема предвид проценетите влијанија на мерките кои ги 
презема министерството и другите правни лица со цел 
заштита на квалитетот на амбиентниот воздух, во мо-
ментот, како и оние што ќе се преземаат во иднина, ка-
ко и проценетите влијанија на тековните мерки и на 
планираните мерки што се преземаат во соседните др-
жави на Република Македонија. 

(5) Одложувањето на примената на граничните вред-
ности на азот двоксид или на бензен може да се одобри 
доколку се утврди дека се исполнети релевантните услови 
утврдени во ставовите (1),  (2) и (3) од овој член.  

(6) По исклучок од став (5) на овој член може да се 
да предвидат други мерки за приспособување или да се 
подготват нови Планови за квалитет на воздухот, до-
колку се оцени дека тие ќе бидат поефикасни во запа-
зувањето на роковите за постигнување на граничните 
вредности на загадувачките супстанции.   

 
Член 5 

Членот 14 се менува и гласи: 
„Гранични вредности, целните вредности и долго-

рочните цели за нивоа на  концентрации на пооделните 
загадувачки супстанци дадени со оваа уредба се изра-
зени во микрограми на метар кубен (µg/m3), додека пак 
за јаглерод моноксид во милиграми на метар кубен 
(mg/m3), а за арсен, кадмиум, никел и бензо(а)пирен во 
нанограми на метар кубен (ng/m3).“  

 
Член 6 

Во Прилогот 1, поглавје А, точка 1 од оваа уредба, 
во потточките 2 и 3, зборовите „1- ви јануари 2012 го-
дина“ се бришат. 

Во потточката 3, зборовите „Гранична вредност за 
заштита на екосистеми“ се заменуваат со зборовите 
„Критично ниво за заштита на вегетацијата“, и зборо-
вите „1-ви јануари 2012 година“ се бришат. 

 
Во точката 2, во потточката 3, зборовите „ Годишна 

гранична вредност за заштита на вегетацијата“ се заме-
нуваат со зборовите „Критично ниво за заштита на ве-
гетацијата“, и зборот „м3“ се заменува со зборот „m3“. 

 
Во точката 3, зборовите „фаза 1“ и делот „фаза 2“ 

заедно со потточките 1 и 2 се бришат 
По точката 6, се додава нова точка 7 која гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во поглавјето Б, зборот „разликате“ се заменува со 

зборот „разликите“ и по зборот „параметри“ се додават 
зборовите „согласно Правилникот за критериумите, 
методите и постапките за оценување на квалитетот на 
амбиентниот воздух.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(а) За вкупната содржина во фракцијата на  РМ10 

со просечна вредност во текот на една календарска го-
дина“   

Точката 2, станува точка 4. 
Во поглавјето Ц, во насловот и во точката 3, зборо-

вите „праг за предупредување“ се заменуваат со зборо-
вите „праг за информирање“.  

 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-
ри 2013 година. 
 

Бр.41-9553/1-12                 Заменик на претседателот  
3 јануари 2013 година          на Владата на Република  

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

__________ 
41. 

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.136/2012), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 3.01.2013 година, доне-
се 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЕО-
ТЕРМАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛИЕ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КАНЕТ АГРО ДОО-
ЕЛ  СКОПЈЕ  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  “С.НЕГОРЦИ“,  

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. На Друштвото за земјоделие, трговија и услуги 

КАНЕТ АГРО ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за 
експлоатација на минерална суровина – геотермална 
вода на локалитетот “с.Негорци“, општина Гевгелија, 
со површина на простор на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелите, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7625499 4561359 
Т-2 7625511 4562082 
Т-3 7625664 4561987 
Т-4 7625807 4561633 
Т-5 7625864 4561633 
Т-6 7625860 4562699 
Т-7 7626070 4562697 
Т-8 7626340 4561740 
Т-9 7626390 4561355 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,709035 km2. 

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

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за 
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 и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

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

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

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

 
Бр.41-8682/1-12                 Заменик на претседателот  

3 јануари 2013 година          на Владата на Република  
    Скопје                                     Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
42. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија" бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Репуб-
лика Макeдoниjа, на седницата, одржана на 3.01.2013 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  

2013 ГОДИНА 
 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма на ЈП Службен весник на Ре-
публика Македонија за 2013 година, бр.02-7493/2 од 
24.11.2012 година, усвоена од Управниот одбор на Јав-
ното претпријатие „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, на седницата одржана на 24.11.2012 година. 

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

 
      Бр.41-9016/1 -12               Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република     
             Скопје                                      Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 
__________ 

43. 
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, 97/10 
и 6/12), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 3.01.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА  ПРОГРАМА ЗА  2013 ГОДИНА  

НА ЈПУЗПП „ЈАСЕН “-СКОПЈЕ 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2013 година на Јавното 
претпријатие за управување и заштита на повеќенамен-
ското подрачје „ЈАСЕН“-Скопје, бр.01-1709/2 од 
6.11.2012 година, усвоена од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 
26.11.2012 година.  

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

 
Бр. 41-9060/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

44. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-
НАТА ПРОГРАМА ЗА 2013 ГОДИНА НА ЈП ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ ДРУГОВО  

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестици-

оната програма за 2013 година на ЈП за водоснабдува-
ње „Студенчица“ Другово, бр.01-01/1-2 од 3.1.2013 го-
дина, усвоена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата, одржана на 3.1.2013 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.41-9102/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

45. 
Врз основа на член 18 од Закон за основање на 

Агенцијата за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
62/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 3.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа на Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија за 2013 година, бр. 02-1093/5, донесена од 
Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
30.11.2012 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
    Бр. 41-9233/1 - 12                Заменик на претседателот 
 3 јануари 2013 година             на Владата на Република 

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

__________ 
46. 

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Репуб-
лнка Македонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 
година, донесе 

 
О Д Л У К A 

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

БИТОЛА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2013 година на ЈП 
„Стрежево“ – Битола, бр. 02-856/2 од 3.12.2012 година, 
усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, 
на седницата, одржана на 3.12.2012година. 

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

 
    Бр. 41-9239/1 - 12                Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република 

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

__________ 
47. 

Врз основа на член 16, став 3 од Законот за игрите 
на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.24/11, 51/11, 148/11 и 74/12) и 
член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2013 („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.171/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ 
НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ВО 2013 ГО-
ДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ 
АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИД-
СКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И 
НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА ЗА 
БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И ЗА 
ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
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 2013 година. 

 
Член 2 

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

1. За финансирање на годишните програми на наци-
оналните инвалидски организации, нивните здруженија 
и нивната асоцијација во износ од 50.000.000 денари, 
согласно Законот за инвалидски организации 

- За активности на Национално координативно тело  
предвидено со стандардни правила за изедначување  на 
можностите за хендикепирани лица, формирано сог-
ласно Резолуцијата 48/49 на ООН во износ од 1.000.000 
денари  

2. За финансирање на Годишната програма на Цр-
вен крст на Република  Македонија во износ од 
6.000.000 денари 

3. За финансирање на годишните програми на здру-
женија за борба против семејно насилство во износ од 
3.000.000 денари, согласно Правилникот за начинот и 
постапката  за доделување на средства на здруженија 
за вршење на одредени работи од областа на социјална 
заштита. 

 
Член 3 

Оваа одлука ќе ја спроведе Министерството за труд 
и социјална   политика, согласно месечен план за исп-
лата на овие средства.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9245/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

48. 
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2013 ГОДИНА 

НА ЈПВ ЛИСИЧЕ–ВЕЛЕС 
   

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2013 година на ЈПВ Лисиче–
Велес, број 02-411/2 од 4.12.2012 година, усвоена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 4.12.2012 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-9352/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

__________ 
49. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен  весник  на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  НА ТРАЈНО  КОРИСТЕЊЕ  НА   
НЕДВИЖНА  СТВАР   НА  МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1  
Со оваа одлука на Министерството за внатрешни 

работи се дава на трајно користење без надоместок 
недвижна ствар земјиште со вкупна површина од 
16.279 м2 и тоа: земјиште под зграда бр. 1 со површина 
од 538 м2, земјиште под зграда  бр.2 со површина од 
531 м2, земјиште под зграда бр. 3 со површина од  508 
м2, земјиште под зграда  бр.4 со површина од 593 м2 и 
дворно место со површина од 14.109 м2  лоцирано  на  
КП бр.7034/24, КО Струмица, евидентиран на имотен 
лист бр.16102 на  ул.„Никола Тесла“ бб сопственост на 
Република Македонија. 

 
Член 2         

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

 
Бр. 41-9382/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

50. 
Врз основа на член 20, став 2 од Законот за експро-

пријација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 33/95, 20/98, 40/99, 31/03, 46/05, 10/08, 106/08, 
156/10 и 6/12), а во врска со член 52 од Законот за екс-
пропријација („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/12 и 131/12) Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ-ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за транспорт и 

врски - како корисник на експропријацијата, да му се 
предаде во владение градежното земјиште кое претста-
вува: 

1. КП.бр.446/3 со површина од 394 м2, евидентира-
на во Имотен лист бр.1856 за КО Глишиќ и дел од 
КП.бр.446/0 со површина од 515 м2, евидентирана во  
Имотен лист бр.1856 за КО Глишиќ, согласно Решение 
Екс.бр. 26-257/4 од 6.8.2012 година и Заклучок У.ПГЗ. 

бр.26-257/6 од 27.12.2012 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи-Одделение 
за управна постапка во Кавадарци; 

2. КП.бр.562/2 со површина од 228 м2, евидентира-
на во Имотен лист бр.1051 за КО Глишиќ и дел од 
КП.бр.562/0 со површина од 359 м2, евидентирана во 
Имотен лист бр.1051 за КО Глишиќ, согласно Решение 
Екс.бр. 26-254/3 од 30.7.2012 година на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи-Одделе-
ние за управна постапка во Кавадарци; 

3. КП.бр.3694/3 со површина од 982 м2, евиденти-
рана во Имотен лист бр.2168 за КО Кавадарци и дел од 
КП.бр.3694/1 во површина од 1.429 м2, во Имотен лист 
бр.2168 за КО Кавадарци, согласно Решение Екс. Бр. 
26-305/4 од 19.7.2012 година, на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи-Одделение за 
управна постапка во Кавадарци; 

4. КП.бр.219/17 со површина од 66 м2, евидентира-
на во Имотен лист бр.1091 за КО Глишиќ и дел од 
КП.бр.219/7 КО Глишиќ во површина од 138 м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.1091, согласно Решение 
Екс. Бр. 26-268/3 од 30.7.2012 година, на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи-Одделе-
ние за управна постапка во Кавадарци; 

5. КП.бр.563/2 КО Глишиќ со површина од 286 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.1051 и дел од 
КП.бр.563/0 КО Глишиќ во површина од 389 м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.1051, согласно Решение 
Екс.бр.26-255/3 од 30.7.2012 година, на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи-Одделе-
ние за управна постапка во Кавадарци; 

6. КП.бр.10044/3 КО Кавадарци со површина од 65 
м2, евидентирана во Имотен лист бр.318 и дел од 
КП.бр.10044/0 КО Кавадарци со површина од 553 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.318, согласно Реше-
ние Екс.бр.26-323/3 од 25.7.2012 година, на Мини-
стерство за финансии, Управа за имотно правни рабо-
ти-Одделение за управна постапка во Кавадарци; 

7. КП.бр.3015/3 КО Тимјаник со површина од 477 
м2, евидентирана во Имотен лист бр.1004 и 
КП.бр.3015/3 КО Тимјаник со површина од 1.044 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.1004, согласно Реше-
ние У.бр. 26-290 од 8.8.2012 година, на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи, Одделе-
ние за управна постапка Неготино; 

8. КП.бр.3007/2 КО Тимјаник со површина од 137 
м2, евидентирана во Имотен лист бр.646, согласно Ре-
шение У.бр. 26-261 од 8.8.2012 година на Министерс-
тво за финансии – Управа за имотно правни работи – 
Одделение за управна постапка во Неготино; 

9. КП.бр.3557/1 КО Неготино со површина од 211 
м2, евидентирана во Имотен лист бр.5464, согласно Ре-
шение У.бр.26-176 од 8.8.2012 година, на Министерс-
тво за финансии, Управа за имотно правни работи, Од-
деление за управна постапка Неготино; 

10. Дел од КП.бр.288/4 КО Ново Село со површина 
од 569 м2, евидентирана во Имотен лист бр.2079 и 
КП.бр.288/4 со површина од 1481 м2, евидентирана во 
Имотен лист број 2079, согласно Решение бр.26-5757 
од 23.8.2012 година, на Министерство за финансии, 
Управа за имотно-правни работи, Одделение за управ-
на постапка- Штип; 

11. Дел од КП.бр.72/12 КО Сушево, евидентирана 
во Имотен лист бр.40, со површина од 483 м2 и дел од 
КП.бр.72/12 КО Сушево, евидентирана во Имотен лист 
бр.40, со површина од 1.904 м2, согласно Решение бр. 
26-5824 од 24.09.2012 година, на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно-правни работи, Одделение 
за управна постапка- Штип; 

12. Дел од КП.бр.72/11 КО Сушево-Штип, евиден-
тирана во Имотен лист бр.39 со површина од 1.109 м2 
и дел од КП.бр.72/3 КО Сушево-Штип, евидентирана 
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во Имотен лист бр.39 со површина од 1.929м2, соглас-
но Решение бр.2608-5729 од 10.9.2012 година, на Ми-
нистерство за финансии, Управа за имотно-правни ра-
боти, Одделение за управна постапка-Штип; 

13. Дел од КП.бр.30/3 со површина од 869 м2, дел 
од КП.бр.26/4 со површина од 331 м2 и дел од 
КП.бр.26/5 со површина од 273 м2, сите во КО Софи-
лари, евидентирани во Имотен лист бр.62 и дел од 
КП.бр.30/3 со површина од 2.246 м2 и дел од 
КП.бр.26/5 со површина од 1.530 м2, сите во КО Софи-
лари, евидентирани во Имотен лист бр.62, согласно 
бр.26-5750 од 10.9.2012 година, на Министерство за 
финансии, Управа за имотно-правни работи, Одделе-
ние за управна постапка- Штип; 

14. КП.бр.428/16 КО Дуброво со површина од 2.328 
м2 и КП.бр.428/16 КО Дуброво со површина од 5.986 
м2, евидентирани во Имотен лист бр.132 и Имотен 
лист бр.105, согласно Решение У.бр. 26-344 од 
2.11.2012 година, на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи, Одделение за управна по-
стапка Неготино; 

15. КП.бр.428/15 КО Дуброво со површина од 1.278 
м2, евидентирана во Имотен лист бр.133 и КП. 
бр.428/15 КО Дуброво со површина од 3.288 м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.133, согласно Решение 
У.бр. 26-69 од 2.11.2012 година, на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи, Одделе-
ние за управна постапка Неготино; 

16. Идеален дел 1/6 од КП.бр.428/18 КО Дуброво, 
евидентирана во Имотен лист бр.105, со површина од 
271 м2 и идеален дел 1/6 од КП.бр.428/18 КО Дуброво 
евидентирана во Имотен лист бр.105, со површина од 
701 м2, согласно Решение У.бр. 26-341 од 2.11.2012 го-
дина, на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи, Одделение за управна постапка Неготи-
но; 

17. Дел од КП.бр.428/13 КО Дуброво, евидентирана 
во Имотен лист бр.134 со површина од 560,5 м2 и дел 
од КП.бр.428/13 КО Дуброво, евидентирана во Имотен 
лист бр.134 , со површина од 1.441 м2, согласно Реше-
ние У.бр. 26-336 од 6.11.2012 година, на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи, Одделе-
ние за управна постапка Неготино; 

18. Идеален дел 1/6 од КП.бр.428/18 КО Дуброво, 
евидентирана во Имотен лист бр.105, со површина од 
271 м2, односно 45 м2 и идеален дел 1/6 од КП. 
бр.428/18 КО Дуброво, евидентирана во Имотен лист 
бр.105, со површина од 701 м2, односно 117 м2, соглас-
но Решение У.бр. 26-74 од 24.8.2012 година и Заклучок 
У.бр.26-74 од 27.12.2012 година, на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи, Одделе-
ние за управна постапка Неготино; 

19. Идеален дел 1/6 од КП.бр.428/18 КО Дуброво, 
евидентирана во Имотен лист бр.105 со површина од 
271 м2 и идеален дел 1/6 од КП.бр.428/18 КО Дуброво, 
евидентирана во Имотен лист бр.105, со површина од 
701 м2, согласно Решение бр.26-342 од 2.11.2012 годи-
на, на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи, Одделение за управна постапка Неготи-
но; 

20. КП.бр.428/11 КО Дуброво, евидентирана во 
Имотен лист бр.135, со површина од 1.155 м2 и КП. 
бр.428/11 КО Дуброво, евидентирана во Имотен лист 
бр.135, со површина од 2.970 м2, согласно Решение 
У.бр. 26-71 од 24.8.2012 година Заклучок У.бр.26-71 од 
27.12.2012 година, на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи, Одделение за управ-
на постапка Неготино; 

21. КП.бр.1297/3 со површина од 256 м2, евиденти-
рана во Имотен лист бр.1727 за КО Марена и дел од 
КП.бр. 1297/0 со површина од 500м2, евидентирана во 
Имотен лист бр.1727 за КО Марена, согласно Решение 

Екс.бр. 26-336/3 од 10.12.2012 година на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи-Одделе-
ние за управна постапка во Кавадарци, за изградба на 
објект од јавен интерес „Гасоводен систем на РМ-Дел-
ница: Клечовци- Чвор Исток- Штип- Неготино“, сог-
ласно Проект за магистрален гасовод-Објект: „ГАСО-
ВОДЕН СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 
Делница: Клечевци-Чвор Исток-Штип-Неготино бр.02-
9924/2 од 29.5.2012 и Геодетски елаборат за геодетски 
работи за посебни намени број 09-315/1 од 3.10.2011 
година, тех.бр. 715/11, изработен од Друштво за гео-
детски работи проектирање и услуги „ПРО-ГЕО“ ДОО 
Куманово. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-9391/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

51. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за експро-

пријација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2012 и 131/2012), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за транспорт и 

врски - како предлагач на експропријацијата, да му се 
предаде во владение градежното земјиште кое претста-
вува: 

1. Дел од КП.бр.278/3 со површина од 3.465 м2 за 
КО Дуброво и дел од КП.бр.278/3 во површина од 
8.912 м2 за КО Дуброво, согласно Решение Екс.бр.26-
347 од 5.11.2012 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Неготино; 

2. Дел од КП.бр.428/1 со површина од 902 м2 за КО 
Дуброво и дел од КП.бр.428/1 во површина од 2.320м2 
за КО Дуброво, согласно Решение Екс.бр.26-339 од 
5.11.2012 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Неготино; 

3. Дел од КП.бр.79/18 со површина од 847 м2 за КО 
Тимјаник и дел од КП.бр.79/18 во површина од 2.178 
м2 за КО Тимјаник согласно Решение Екс.бр.26-325 од 
5.11.2012 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Неготино, за изградба на објект од јавен ин-
терес „Гасоводен систем на РМ - Делница: Клечовци- 
Чвор Исток – Штип - Неготино“, согласно Проект за 
магистрален гасовод-Објект: „ГАСОВОДЕН СИСТЕМ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ Делница: Клечев-
ци-Чвор Исток-Штип-Неготино бр.02-9924/2 од 29.5.2012 
и Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни 
намени број 09-315/1 од 3.10.2011 година, тех.бр. 
715/11, изработен од Друштво за геодетски работи про-
ектирање и услуги „ПРО-ГЕО“ ДОО Куманово. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.41-9391/2-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

52. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за едно-

шалтерскиот систем и за водење на Трговскиот реги-
стар и регистар на други правни лица („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.84/2005, 13/2007, 
150/2007, 140/2008, 17/2011 и 53/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
3.01.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ - НКД РЕВ.2 

 
Член 1 

Во Одлуката за донесување на Националната класи-
фикација на дејностите НКД Рев.2 („Службен весник 
на Република Македонија" бр.147/2008) во член 1, во 
ставот 1, по зборот "групи", сврзникот "и" се заменува 
со "запирка", a по зборот "класи" се додаваат зборовите 
"и поткласи". 

 
Член 2 

Во членот 3, ставот 1 се менува и гласи: 
„Во Националната класификација на дејностите - 

НКД Рев.2, дејностите се групираат на ниво на секто-
ри, оддели, групи, класи и поткласи според наведените 
ознаки: 

- сектор - се означува со две букви; 
- оддел - се означува со двоцифрена шифра; 
- група - се означува со троцифрена шифра; 
- класа - се означува со четирицифрена шифра и 
- поткласа - се означува со петцифрена шифра." 
 

Член З 
Bo членот 4, зборовите „групите и класите" се заме-

нуваат со зборовите „групите, класите и поткласите". 
 

Член 4 
Во Националната класификација на дејностите - 

НКД Рев.2, во секторот М/К СТРУЧНИ, НАУЧНИ И 
ТЕХНИЧКИ ДЕЈНОСТИ, оддел 69 Правни и сметко-
водствени дејности, група 69.1 Правни работи, во кла-
сата 69.10 Правни работи, се додаваат четири поткласи 
кои гласат: 

„69.10/1 Адвокатски дејности 
 69.10/2 Нотари  
69.10/3 Извршители 
69.10/4 Други правни работи". 
 

Член 5 
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија", а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-
ри 2013 година. 

 
      Бр.41-9443/1 -12              Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република     
             Скопје                                      Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 

53. 
Врз основа на член 83 од Законот за судска служба 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
98/2008, 161/2008, 6/2009 и 150/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седница одржана на 3.1.2013 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ 
ЗА ПЛАТИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА  

ПОЛИЦИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за платите на припадниците на 

судската полиција за 2013 година изнесува 73,85 дена-
ри. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во ,,Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1.1.2013 година. 

 
Бр. 41-9515/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
54. 

Врз основа на член 43 од Законот за судска служба 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
98/2008, 161/2008, 6/2009 и 150/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седница одржана на 3.1.2013 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ 
ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ  

ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за платите на судските службе-

ници за 2013 година изнесува 73,85 денари. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во ,,Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1.01.2013 година. 

 
Бр. 41-9516/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
55. 

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 39/05, 
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11 и 11/12 ), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
3.1.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ  ЗА 
ОДДЕЛНИ НЕОБРАБОТЕНИ БЛAГОРОДНИ МЕТАЛИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пропишува мерка за  укинување 
на увозните давачки – царинска стапка, за одделни нео-
бработени блaгородни метали и тоа: 
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Член 2 
Стоките  од член 1 на оваа одлука ќе  се увезуваат 

заклучно со 31.12.2013 година. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, a 
ќе се применува од 1.1.2013 година.  

 
Бр. 41-9554/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

56. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011) и член 25, став 3 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
земјоделското земјиште („Службен весник на Републи-
ка Македонија“бр. 95/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 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 СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДИРАЊЕ НА МЕБЕЛ,  

КО КУМАНОВО, ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Стопански комплекс за производство и 
складирање на мебел, КО Куманово, општина Куманово.  

 
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. 41-9557/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари  2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

57. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
а во врска со член 4 став 1 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ ДЕЛ ОД НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА АМБАСАДАТА НА СОЕДИНЕ-
ТИТЕ АМЕРИКАНСКИ  ДРЖАВИ  ВО  РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за отстапување на времено користење 

дел од недвижна ствар на Амбасадата на Соединетите 
Американски Држави во Република Македонија – 
Скопје, („Службен весник на Република Македонија" 
бр.26/10), во членот 1 бројот „33" се заменува со бројот 
„42".  

Член 2 
Во членот 2 зборовите „31 јануари 2013 година" се 

заменуваат со зборовите „31 јануари 2015 година". 
 

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

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

 
Бр. 41-9568/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

58. 
Врз основа на член 14 од Законот за основање на 

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-
возот на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.57/2010 и 36/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
3.1.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
АГЕНЦИЈАТА  ЗА СТРАНСКИ  ИНВЕСТИЦИИ  И 
ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа Одлука се дава согласност на Програмата 

за работа и финансискиот план на Агенцијата за стран-
ски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Македонија за 2013 година бр. 02-2411/2 од 23.11.2012 
година, донесена од Агенцијата за странски инвести-
ции и промоција на извозот на Република Македонија. 

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

 
Бр. 41-9576/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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59. 

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. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.01.2013 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈА-
ТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИ-
ЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на движната 
ствар, патничкото моторно возило марка MERCEDES 
E200 со регистарски број SK-011-JH, со број на мотор 
111970-12-094346, број на шасија WDB210037-1A-
570235, година на прозводство 1999, сила на моторот 
во KW(KS) 100, работна зафатнина на моторот во сmЗ 
-1998, боја на каросерија црна 20. 

 
Член 2 

Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење на Агенцијата за странски инве-
стиции и промоција на извозот на Република Македо-
нија, без надоместок. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со директорот на Агенцијата за странски инве-
стиции и промоција на извозот на Република Македо-
нија, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ната ствар од членот 1 од оваа одлука. 

 
Член4 

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

 
Бр.41-9582/1-12                 Заменик на претседателот  

3 јануари 2013 година           на Владата на Република  
    Скопје                                     Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
60. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, 
донесе 
 

О Д Л У К A 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА  

ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, му престанува користењето на движната 
ствар патничко моторно возило марка AUDI, тип А4 
1.8, со број на мотор ADR020805, број на шасија 
WAUZZZ8DZSA038582, производство 1995 година, 
сила на мотор KW (кѕ) 92, работна зафатнина на мото-
рот во см3-1781, боја на каросерија црна 20, со реги-
старски број SK-166-JA. 

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

трајно користење на Агенцијата за млади и спорт, без 
надомест.  

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со директорот на Агенцијата за млади и спорт, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движната 
ствар од членот 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.41-9583/1 -12               Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република     
             Скопје                                     Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 
__________ 

61. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОР-
ИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ  

ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на движните 
ствари патнички моторни возила марка: 

1. Марка AUDI 2.0 B со регистарски број SK – 518 – 
PG, со број на мотор ACE22201, со број на шасија 
WAUZZZ4AZSN051242, година на производство 1995, 
сила на моторот во KW (KS) 103, работна зафатнина на 
моторот во cm³ – 1984, боја на каросерија МЕТ црна 
20. 

2. Марка SEAT IBICA, со регистарски број SK-317-
КN, со број на мотор VSSZZZ6KZ1R245588, со број на 
шасија AKK/232552, година на производство 2001, си-
ла на моторот во KW (KS) 44, работна зафатнина на 
моторот во во cm³ – 1390, боја на каросерија плава 91. 

 
Член 2 

Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење на Државниот завод за инду-
стриска сопственост, без надомест. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со директорот на Државниот завод за инду-
стриска сопственост, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
     Бр.41-9584/1-12                Заменик на претседателот  
3 јануари 2013 година       на Владата на Република 

    Скопје                                  Македонија, 
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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62. 
Врз основа на член 54  став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија,  на седницата одржана на 3.1.2013 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО  ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари-книги и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на  трајно користење без надомест на Министерството 
за труд и социјална политика. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со министерот за труд и социјална политика, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно кори-
стење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9591/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

63. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, 
донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

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

СТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари-книги и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат  

на  трајно користење без надомест на Министерството 
за правда. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Министерот за правда, со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука, кои се даваат на трајно користење. 

   
Член 4 

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

 
Бр.41-9592/1 - 12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

64. 
Врз основа на член 54  став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“  
бр.08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија,  на седницата одржана на 3.1.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари-книги и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат  

на  трајно користење без надомест на Министерството 
за економија. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Министерот економија, со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9594/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

65. 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 40/2008, 158/2010, 51/2011 и 74/2012),Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 3.01.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШ-
КИОТ  ПЛАН  НА АГЕНЦИЈАТА  ЗА  КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2013 ГОДИНА  
1.Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за реализација на стратешкиот план на Агенци-
јата за катастар на недвижности за 2013 година, со бр.01-
20524/1, донесена на 14.12.2012 година, од Управниот од-
бор на Агенцијата за катастар на недвижности. 

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

Бр. 41-9608/1-12 Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година на Владата на Република 

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

__________ 
66. 

Врз основа на член 42, став (15) од Законот за мине-
ралните суровини (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/2012), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ПЕСОК 
И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОМЕТ И УС-
ЛУГИ ЕЛСА-МАРТИН ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. 
ГОРНО КОЊАРИ ПЕТРОВЕЦ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ ,,С. ГОРНО КОЊАРИ“, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

 
1. На Друштвото за промет и услуги ЕЛСА-МАР-

ТИН ДООЕЛ увоз-извоз с.Горно Коњари Петровец се 
доделува концесија за експлоатација на минерална су-
ровина – песок и чакал на локалитетот ,,с.Горно Коња-
ри“, општина Петровец, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадени во табелите, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,006762km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 5 (пет) години, без можност 
за продолжување. 

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

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

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

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

 
Бр. 41-9664/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

67. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 136/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 3.01.2013 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ГРАДЕЖ-
НИШТВО СД-ТРАНС ДООЕЛ СЛАВЕ ИЗВОЗ-УВОЗ 
С.ЗВЕГОР ДЕЛЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВРБИЦА“  

С. СТАР ИСТЕВНИК, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 
 
1. На Друштвото за производство и градежништво 

СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево 
се доделува концесија за експлоатација на минерална 
суровина – глина на локалитетот “Врбица“ с.Стар 
Истевник, општина Делчево, со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелата и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата   X 
Т-1 7654694 4636705 
Т-2 7654740 4636726 
Т-3 7654750 4636704 
Т-4 7654764 4636682 
Т-5 7654784 4636662 
Т-6 7654815 4636707 
Т-7 7654831 4636697 
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Т-8 7654845 4636694 
Т-9 7654855 4636697 
Т-10 7654903 4636707 
Т-11 7654936 4636713 
Т-12 7654939 4636700 
Т-13 7654943 4636677 
Т-14 7654945 4636663 
Т-15 7654944 4636629 
Т-16 7654831 4636621 
Т-17 7654805 4636617 
Т-18 7654775 4636616 
Т-19 7654753 4636629 
Т-20 7654742 4636642 
Т-21 7654724 4636671 
Т-22 7654707 4636692 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,016660km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 5 (пет) години, без можност 
за продолжување. 

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

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

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

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

 
    Бр. 41-9665/1 - 12                Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република 

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

__________ 
68. 

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 3.01.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА 
НА ГОЛЕМО И МАЛО И УСЛУГИ А-БРИК КОМ-
ПАНИ ДООЕЛ  БИТОЛА  НА ЛОКАЛИТЕТОТ   

“ЕРГЕЛА“, ОПШТИНА НОВАЦИ 
 
1. На Друштвото за производство трговија на голе-

мо и мало и услуги  А-БРИК КОМПАНИ ДООЕЛ Би-
тола, се доделува концесија за експлоатација на мине-
рална суровина – глина на локалитетот “Ергела“, оп-
штина Новаци, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

T X Y 
1 4541300 7543463 
2 4541555 7543470 
3 4541550 7543685 
4 4541300 7543685 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,05  
km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 5 (пет) години без можност 
за продолжување. 

4. Висината на надоместок за доделената концесија 
од точка 1 на оваа одлука се определува во Договорот 
за концесија согласно Тарифникот за утврдување на 
висината на надоместоците за издавање на дозволи и 
концесии за вршење на детални геолошки истражувања 
и концесии за експлоатација на минерални суровини. 

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

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

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

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

 
     Бр. 41-9668/1-12                 Заменик на претседателот 
 3 јануари 2013 година            на Владата на Република 

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

__________ 
69. 

Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-
должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
 

ОДЛУКА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДРЖАВНИ-
ОТ   СТУДЕНТСКИ    ЦЕНТАР  „СКОПЈЕ” – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати се отстапуваат без надомест  50000 
кг. мазут на Државниот студентски центар „Скопје” – 
Скопје. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите во Државниот сту-
дентски центар „Скопје” – Скопје за грејната сезона 
2012/2013 година. 

    
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Државниот 
студентски центар „Скопје” – Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-9685/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

70. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 3.1. 2013година, 
донесе   

ОДЛУКА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДР-
ЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ  “КОЧО РАЦИН”  

– БИТОЛА  
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати се отстапуваат без надомест 5000 кг. 
мазут на Државниот студентски дом „Кочо Рацин” – 
Битола. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите во Државниот сту-
дентски дом „Кочо Рацин” – Битола за грејната сезона 
2012/2013 година.     

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Државниот 
студентски дом „Кочо Рацин” – Битола. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати 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. 41-9685/2-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

71. 
Врз основа на членот 9-а став (6)  од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
 

ОДЛУКА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ  БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДРЖАВНИ-
ОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „НИКОЛА КАРЕВ” –  ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати се отстапуваат без надомест 20000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на Државниот 
студентски дом „Никола Карев” – Охрид. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите во Државниот сту-
дентски дом „Никола Карев” – Охрид за грејната сезо-
на 2012/2013 година. 

    
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Државниот 
студентски дом „Никола Карев” – Охрид. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати 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. 41-9685/3-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

72. 
Врз основа на членот 9-а став (6)  од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДРЖАВ-
НИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ  „Н. Х. ОРДЕ ЧОПЕЛА”  

– ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 

нафтени деривати се отстапуваат без надомест 10000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на Државниот 
студентски дом „Н. Х. Орде Чопела” – Прилеп. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите во Државниот сту-
дентски дом „Н. Х. Орде Чопела” – Прилеп за грејната 
сезона 2012/2013 година. 

    
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Државниот 
студентски дом „Н. Х. Орде Чопела” – Прилеп. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати 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. 41-9685/4-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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73. 

Врз основа на членот 9-а став (6)  од Законот за за-
должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр 
.84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДРЖАВ-
НИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ” – 

ПРОБИШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 

нафтени деривати се отстапуваат без надомест 5000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на Државниот 
студентски дом „Доне Божинов” – Пробиштип. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите во Државниот сту-
дентски дом „Доне Божинов” – Пробиштип за грејната 
сезона 2012/2013 година.     

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Државниот 
студентски дом „Доне Божинов” – Пробиштип. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати 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. 41-9685/5-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

74. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДРЖАВНИ-
ОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” 

– ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 

нафтени деривати се отстапуваат без надомест 5000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на Државниот 
студентски дом „Браќа Миладиновци” – Штип. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите во Државниот сту-
дентски дом „Браќа Миладиновци” – Штип за грејната 
сезона 2012/2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Државниот 
студентски дом „Браќа Миладиновци” – Штип. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлу-
ка. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9685/6-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

75. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДРЖАВНИ-
ОТ  СТУДЕНТСКИ  ДОМ „БРАНКО СТАНОЕВИЌ” 

- ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 

нафтени деривати се отстапуваат без надомест 10000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на Државниот 
студентски дом „Бранко Станоевиќ” - Гостивар. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите во Државниот сту-
дентски дом „Бранко Станоевиќ” - Гостивар за грејната 
сезона 2012/2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Државниот 
студентски дом „Бранко Станоевиќ” - Гостивар. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлу-
ка. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9685/7-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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76. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДР-
ЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „МИРКА ГИНОВА” 

- БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 

нафтени деривати се отстапуваат без надомест 10000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на Државниот 
ученички дом „Мирка Гинова” - Oпштина Битола. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите во Државниот уче-
нички дом „Мирка Гинова” - Oпштина Битола  за греј-
ната сезона 2012/2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Државниот 
ученички дом „Мирка Гинова” - Oпштина Битола. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлу-
ка.  

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

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

 
Бр. 41-9685/8-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

77. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДРЖАВ-
НИОТ  УЧЕНИЧКИ  ДОМ „КРСТЕ П. МИСИРКОВ”  

- КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 

нафтени деривати се отстапуваат без надомест 5000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на Државниот 
ученички дом „Крсте П. Мисирков” - Oпштина Кава-
дарци. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите во Државниот уче-
нички дом „Крсте П. Мисирков” - Oпштина Кавадарци  
за грејната сезона 2012/2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Државниот 
ученички дом „Крсте П. Мисирков” - Општина Кава-
дарци. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати 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. 41-9685/9-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

78. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДР-
ЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ  ДОМ  „ИСКРА” - ШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати се отстапуваат без надомест 8000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на Државниот 
ученички дом „Искра” - Општина Штип. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите во Државниот уче-
нички дом „Искра” - Општина Штип  за грејната сезо-
на 2012/2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Државниот 
ученички дом „Искра” - Општина Штип. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати 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. 41-9685/10-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

79. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
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О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ  НА НАФТА И  

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА 
ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати се отстапуваат без надомест  3000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на Општина Ма-
кедонски Брод. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на општина Македонски Брод за загревање на 
просториите во Општинскиот ученички дом „Св. Наум 
Охридски” - Општина Македонски Брод за грејната се-
зона 2012/2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Општински-
от ученички дом „Св. Наум Охридски” - Општина Ма-
кедонски Брод. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати 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. 41-9685/11-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

80. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ  РЕЗЕРВИ НА НАФТА И  
НАФТЕНИ  ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ  НА 

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 

нафтени деривати се отстапуваат без надомест  3000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на општина Ку-
маново. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на општина Куманово за загревање на просто-
риите во Општинскиот ученички дом „Професор Ми-
јалковиќ” -Општина Куманово за грејната сезона 
2012/2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Општински-
от ученички дом „Професор Мијалковиќ” - Општина 
Куманово. 

Член 3 
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлу-
ка. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9685/12-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

81. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И  

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА 
ОПШТИНА ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати се отстапуваат без надомест  3000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на Општина 
Охрид. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на општина Охрид за загревање на просториите 
во Општинскиот ученички дом „Ванчо Питошески” - 
Општина Охрид за грејната сезона 2012/2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Општински-
от ученички дом „Ванчо Питошески” - Општина 
Охрид. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлу-
ка. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9685/13-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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82. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ  НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА 
ОПШТИНА СТРУГА 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати се отстапуваат без надомест  5000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на Општина 
Струга. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на општина Струга за загревање на просториите 
во Општинскиот ученички дом „Браќа Миладиновци” - 
Општина Струга за грејната сезона 2012/2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Општински-
от ученички дом „Браќа Миладиновци” - Општина 
Струга. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати 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. 41-9685/14-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

83. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА  НАФТА И  

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА 
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати се отстапуваат без надомест 3000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на Општинскиот 
ученички дом „Боро Менков” -Општина Крива Паланка. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите во Општинскиот 
ученички дом „Боро Менков” - Општина Крива Палан-
ка за грејната сезона 2012/2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Општински-
от ученички дом „Боро Менков” - Општина Крива Па-
ланка. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати 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. 41-9685/15-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

84. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителните резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА 
ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати се отстапуваат без надомест  5000 л. 
екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1) на Општина Ве-
лес. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на Општина Велес за загревање на просториите 
во Општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски” - 
Општина Велес  за грејната сезона 2012/2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на Општински-
от ученички дом „Лазар Лазаревски” - Општина Велес. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати 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. 41-9685/16-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

85. 
Врз член 19 став 4 од Законот за ученичкиот стан-

дард („Службен весник на Република Македонија” 
бр.52/05,  117/08, 17/11 и 135/11), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ  

“ЗДРАВКО ЧОЧКОВСКИ” – ДЕБАР  
Член 1 

Со оваа одлука престанува со работа Ученичкиот 
дом “Здравко Чочковски” – Дебар. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 41-9686/1-12                 Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година             на Владата на Република 

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

__________ 
86. 

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 
на становите во општествена сопственост  („Службен 
весник на СРМ“ бр. 36/1990 и „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 62/1992, 7/1998, 24/2003 и 
24/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  3.01.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА  ЦЕНАТА  НА СТАНОВИТЕ  ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за намалување на цената на становите 

во општествена сопственост  („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 
27/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 
18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 72/96, 16/97, 30/97, 
68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 
51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03, 5/05, 
112/05, 7/07, 19/08 , 11/09, 8/10,  15/11 и 12/12), во член 
4 зборовите “31 декември 2012 година“ се заменуваат 
со зборовите „31 декември 2013 година“.  

 
Член 2 

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

 
Бр.41-9715/1-12                 Заменик на претседателот  

3 јануари 2013 година         на Владата на Република  
    Скопје                              Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
87. 

Врз основа на член 60-г став (1) од Законот за воз-
духопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 
80/2012 и 155/2012), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 3.01.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИ-
ГАЦИЈА ЗА 2013 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКО-
ТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО 
ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД  

СКОПЈЕ 
   
1. Со оваа одлука се одобрува Програмата за дава-

ње на услуги на воздухопловна навигација за 2013 го-
дина на Акционерското друштво во државна сопстве-
ност за вршење на дејноста давање услуги во воздухоп-

ловната навигација М-НАВ АД Скопје, број 02-1830/3 
од 31.12.2012 година, донесена од Управниот одбор на 
ова акционерско друштво, на седницата одржана на 
31.12.2012 година. 

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

 
    Бр. 41-9719/1-12        Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година         на Владата на Република 

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

__________ 
 

88. 
Врз основа на член 19 точка 11 алинеја 1 од Зако-

нот за одбрана („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 
и 151/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 3.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ОДБРАНА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува методологијата за спро-
ведување на подготовките за одбрана.  

 
Член 2 

Подготовките за одбрана претставуваат систем на 
организациски, кадровски, материјално-технички, фи-
нансиски и други мерки и активности за изработка на 
документи за остварување на непречено функционира-
ње на органите на државната власт, производство, вр-
шење на услуги и други дејности од значење за Репуб-
лика Македонија во воена состојба. 

Како подготовки за одбрана се сметат и активно-
стите за изработка и ажурирање на Планот за одбрана 
на Република Македонија и Буџетот на Република Ма-
кедонија за воена состојба. 

Подготовките за одбрана се засноваат врз располо-
живите човечки и материјални можности на Република 
Македонија.  

Член 3 
Спроведувањето на подготовките за одбрана се вр-

ши од страна на: 
а) органите на државна власт:  
- Собранието на Република Македонија,  
- Претседателот на Република Македонија, 
- Bладата на Република Македонија со органите на 

државна управа и другите државни органи, 
- судските органи  и 
- јавното обвинителство; 
б) Уставниот суд на Република Македонија; 
в) Народниот правобранител; 
г) Народната  банка на Република Македонија; 
д) Армијата на Република Македонија (во натамош-

ниот текст Армијата); 
ѓ) јавните претпријатија и јавните установи и служ-

би од областа на здравството, социјалната заштита, 
предучилишното и основното образование;  

е) трговските друштва и јавните установи и служби 
од посебно значење за одбраната определени со уредба 
на Владата на Република Македонија и 

ж) единиците на локалната самоуправа.  
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II. АКТИВНОСТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИТЕ 
НА ПЛАНОТ ЗА ОДБРАНА 

 
Член 4 

Активностите за изработка на Планот за одбрана на 
Република Македонија (во натамошниот текст: Планот 
за одбрана) опфаќаат изработка на: 

 - Процена на можните воени и други опасности со 
кои се загрозува суверенитетот, самостојноста и тери-
торијалниот интегритет на Република Македонија и 

- документи на Планот за одбрана. 
 

Член 5 
Процената на можните воени и други опасности со 

кои се загрозува суверенитетот, самостојноста и тери-
торијалниот интегритет на Република Македонија, се 
изработува согласно Одлуката за методологија за изра-
ботка на проценка на можните воени и други опасно-
сти со кој се загрозува суверенитетот, самостојноста и 
територијалниот интегритет на Република Македонија. 

 
Член 6 

Документите на Планот за одбрана се изработуваат 
врз основа на Процената на можните воени и други 
опасности со кои се загрозува суверенитетот, самостој-
носта и територијалниот интегритет на Република Ма-
кедонија. 

Документите на Планот за одбрана се однесуваат на:  
- мерките на приправност; 
- функционирањето на органите на државната 

власт; 
- употребата на Армијата и 
- вкупните потребни ресурси за одбрана. 
 

Член 7 
Документите кои се однесуваат на мерките на при-

правност содржат мерки, задачи, постапки и активно-
сти за обезбедување на организиран премин на работа 
на субјектите од член 3 од оваа одлука, од мирновреме-
на во воена состојба. 

 
Член 8 

Документите кои се однесуваат на функционирање 
на органите на државната власт содржат задачи, мерки, 
постапка и начин за нивното функционирање, кои сог-
ласно добиените мерки на приправност предвидуваат 
планско, навремено и успешно извршување на задачи-
те во воена состојба. 

 
Член 9 

Документите кои се однесуваат на употребата на 
Армијата содржат оперативни и стручни планови и до-
кументи за организација, подготовки, мобилизација, 
командување и други документи за употреба на Арми-
јата.  

 
Член 10 

Со документите кои се однесуваат на вкупните по-
требни ресурси за одбраната се утврдуваат потребните 
ресурси наменети првенствено за Армијата, полиција-
та, силите за заштита и спасување, субјектите кои ги 
спроведуваат подготовките за одбрана, како и граѓани-
те на Република Македонија. 

 
III. АКТИВНОСТИ ЗА АЖУРИРАЊЕ И КЛАСИФИЦИ-
РАЊЕ  НА ДОКУМЕНТИТЕ НА ПЛАНОТ ЗА ОДБРАНА 

 
Член 11 

Документите на Планот за одбрана се изработуваат 
во еден примерок и се чуваат во Министерството за од-
брана. 

Документите на Планот за одбрана се ажурираат по 
потреба, а најмалку еднаш во текот на годината, врз ос-
нова на посебна програма на Владата на Република 
Македонија. 

Ажурирањето на документите на Планот за одбрана 
се организира и спроведува од страна на Министерс-
твото за одбрана во соработка и учество на субјекти од 
член 3 од оваа одлука. 

  
Член 12 

Планот за одбрана претставува класифицирана ин-
формација со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“. 

Документите кои ги изработуваат субјектите од 
член 3 од оваа одлука, претставуваат класифицирана 
информација со степен „СТРОГО ДОВЕРЛИВО“. 

 
IV. БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ВОЕНА СОСТОЈБА 
 

Член 13 
Во документите кои се однесуваат на Буџетот на 

Република Македонија за воена состојба се утврдуваат 
видовите и висината на изворните приходи и висината 
на расходите по корисници и намена за остварување на 
функциите на органите на државната власт, Армијата, 
Уставниот суд на Република Македонија и Народниот 
правобранител, во воена состојба. 

Документите од став 1 на овој член, се изработува-
ат од страна на  Министерството за финансии во сора-
ботка со Министерството за одбрана и субјектите од 
став 1 на овој член. 

Буџетот на Република Македонија за воена состојба 
се утврдува во мирновремена состојба. 

 
V. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО–ФИНАН-
СИСКИ СРЕДСТВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОД-
ГОТОВКИТЕ ЗА ОДБРАНА 

 
Член 14 

За органите на државна власт, Армијата, Уставниот 
суд на Република Македонија и Народниот правобра-
нител, финансиски средства за спроведување на подго-
товките за одбраната се обезбедуваат од Буџетот на Ре-
публика Македонија, во рамките на финансиските 
средства на буџетите на тие органи. 

 
Член 15 

За Народната банка на Република Македонија, фи-
нансиски средства за спроведување на подготовките за 
одбрана се обезбедува од сопствени извори. 

 
Член 16 

За единиците на локалната самоуправа, јавните 
претпријатија и јавните установи и служби од областа 
на здравството, социјалната заштита, предучилишното 
и основно образование, трговските друштва и јавните 
установи и служби од посебно значење за одбраната 
кои се определени со уредба на Владата на Република 
Македонија, финансиски средства за потребите на од-
браната се обезбедуваат од сопствени извори и од Бу-
џетот на Република Македонија. 

 
VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 17 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за методологијата за 
спроведување на подготовките за одбрана („Службен 
весник на Република Македонија ” бр. 83/03). 
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Член 18 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-9728/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

89. 
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012), а во врска со член 10, од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
3.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРО-
ВНИК НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОН-
ИЈА ПАТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПРЕВАЛЕЦ“,  

ОПШТИНА ВЕЛЕС  
1. На Јавното претпријатие МАКЕДОНИЈА ПАТ 

Скопје се доделува концесија за експлоатација на ми-
нералната суровина – варовник на локалитетот “Прева-
лец“, општина Велес, со површина на простор на кон-
цесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелите, и тоа: 

  
Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7564008 4618225 
Т-2 7564422 4618378 
Т-3 7564730 4618368 
Т-4 7564804 4618000 
Т-5 7564476 4617516 
Т-6 7564338 4617459 
Т-7 7564338 4617806 
Т-8 7563630 4617806  
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,546633 km2. 

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

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за 
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 и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

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

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

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

 
    Бр. 41-9732/1 -12                 Заменик на Претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република 

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

90. 
Врз основа на член 26, став 4 од Законот за Центра-

лен регистар („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008 и 35/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржа-
на на 3.1.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Co оваа Одлука се дава согласност на Финанси-

скиот план на Централен регистар на Република Маке-
донија за 2013 година, број 0201-3/24 од 6.12.2012 го-
дина, донесен од Управниот одбор на Централниот ре-
гистар на Република Македонија, на седницата, одржа-
на на 6.12.2012 година. 

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

 
Бр. 41-9740/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

91. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 3.1.2013 година, донесе  

 
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Друштвото за 
производство, дистрибуција и трговија со електрична 
енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седи-
ште во Скопје-Ѓорче Петров, ул. ,,Пролетерска“    бр. 4, 
за градежното земјиште во вкупна површина од 28940 
м2, кое претставува:  

-КП бр. 3915/3 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 439;  

-КП бр. 3925/3 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 439;  

-КП бр. 14/3 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 2596;  

-КП бр. 3883/8 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 438;  

-КП бр. 3883/9 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 438;  

-КП бр. 3883/10 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 438;  

-КП бр. 3883/11 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 438;  

-КП бр. 3883/12 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 438;  

-КП бр. 3883/13 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 438;  
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-КП бр. 3883/14 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 438;  

-КП бр. 12/5 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433;  

-КП бр. 15/9 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433;  

-КП бр. 15/5 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433;  

-КП бр. 15/6 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433;  

-КП бр. 15/7 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433;  

-КП бр. 15/8 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433;  

-КП бр. 16/9 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433;  

-КП бр. 16/10 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433;  

-КП бр. 16/11 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433;  

-КП бр. 16/12 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433;  

-КП бр. 17/7 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433;  

-КП бр. 3915/4 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 439;  

-КП бр. 3883/15 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 438 и  

-КП бр. 16/13 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433.  

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

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

 
Бр. 41-9805/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

92. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр.17/11, 53/11 и 144/12), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 3.1.2013 година, донесе    

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА   
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА 
И ТРГОВИЈА  СО  ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА  СОЛ  

ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Друштво за 
производство, дистрибуција и трговија со електрична 
енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седи-
ште во Скопје-Ѓорче Петров, ул.„Пролетерска“ бр.4, за 
градежното земјиште во вкупна површина од 53332м2,  
кое претставува: 

-КП бр.87/2 КО Брест евидентирано во Имотен лист 
број 2446, 

-КП бр.87/3 КО Брест евидентирано во Имотен лист 
број 2446, 

-КП бр.3176/3 КО Брест евидентирано во Имотен 
лист број 2446, 

-КП бр.3176/4 КО Брест евидентирано во Имотен 
лист број 2446, 

-КП бр.3176/5 КО Брест евидентирано во Имотен 
лист број 2446, 

-КП бр.1302/3 КО Гошинце евидентирано во Имо-
тен лист број 174, 

-КП бр.1304/3 КО Гошинце евидентирано во Имо-
тен лист број 174, 

-КП бр.1305/3 КО Гошинце евидентирано во Имо-
тен лист број 174, 

-КП бр.97/8 КО Гошинце евидентирано во Имотен 
лист број 174, 

-КП бр.97/9 КО Гошинце евидентирано во Имотен 
лист број 174, 

-КП бр.97/11 КО Гошинце евидентирано во Имотен 
лист број 174, 

-КП бр.1301/3 КО Гошинце евидентирано во Имо-
тен лист број 174, 

-КП бр.1303/3 КО Гошинце евидентирано во Имо-
тен лист број 174, 

-КП бр.1361/3 КО Гошинце евидентирано во Имо-
тен лист број 174 и 

-КП бр.1305/4 КО Гошинце евидентирано во Имо-
тен лист број 174. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9806/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

93. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.1.2013 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И ТРГОВИЈА  СО  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Друштвото за 
производство, дистрибуција и трговија со електрична 
енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седи-
ште во Скопје-Горче Петров, ул. „Пролетерска“ бр.4, 
за градежното земјиште во вкупна површина од 
26885м2, кое претставува: 

-КП бр. 140/2 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 

-КП бр. 146/2 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 

-КП бр. 146/3 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 

-КП бр. 15/3 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 

-КП бр. 15/4 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 
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-КП бр. 16/3 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 

-КП бр. 17/6 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 

-КП бр. 299/5 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 

-КП бр. 139/3 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 439; 

-КП бр. 3915/3 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 439; 

-КП бр. 3883/3 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 438; 

-КП бр. 3884/4 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 438; 

-КП бр. 297/2 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 2596; 

-КП бр. 298/2 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 434; 

-КП бр. 298/3 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 434; 

-КП бр. 299/4 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 

-КП бр. 3915/4 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 439; и 

-КП бр. 3884/5 КО Теарце-вон град евидентирано 
во Имотен лист број 438. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9807/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

94. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 3.1.2013 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Друштвото за 
производство, дистрибуција и трговија со електрична 
енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седи-
ште во Скопје-Ѓорче Петров, ул. „Пролетерска“ бр.4, 
за градежното земјиште во вкупна површина од 
29863м2, кое претставува: 

-КП бр.12/2 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 

-КП бр.12/3 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 

-КП бр.12/4 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 

-КП бр.17/4 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 

-КП бр.19/4 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433; 

-КП бр.18/3 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 439; 

-КП бр.3915/5 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 439; 

-КП бр.3915/6 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 439; 

-КП бр.3915/7 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 439; 

-КП бр.3916/2 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 439; и 

-КП бр.17/5 КО Теарце-вон град евидентирано во 
Имотен лист број 433. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9808/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

95. 
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), а во врска со член 10 став 2 
од Законот за минерални суровини („Службен весник 
на Република Македонија“, бр. 24/2007, 88/2008, 
52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
3.01.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛ-
ОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА – ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИП-
МАРФИЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО ПРИЛЕП НА ЛОК-
АЛИТЕТОТ „ДЕКОВА ДАБИЦА“ С. БЕШИШТЕ,  

ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-

лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – оникс и травертин на Друш-
тво за производство, трговија и услуги МИП-МАРФИЛ 
увоз-извоз ДОО Прилеп на локалитетот „Декова Даби-
ца“ с. Бешиште, општина Прилеп бр. 41-6462/1 од 
26.08.2012 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 107/2012), престанува да важи заради 
неплаќање на понудениот еднократен надоместок за 
доделената концесија за детални геолошки истражува-
ња.  

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

 
     Бр.41-9875/1 – 12               Заменик на претседателот 
 3 јануари 2013 година            на Владата на Република 

     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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96. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
а во врска со член 10 став 2 од Законот за минерални 
суровини („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 
53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 3.1.2013 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА–ВАРОВНИК НА ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ 
АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ЧЕГРАНЕ“ 
ОПШТИНА ГОСТИВАР И ОПШТИНА БРВЕНИЦА 

 
1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-

лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – варовник на ЦЕМЕНТАРНИ-
ЦА УСЈЕ АД Скопје на локалитетот „с. Чегране“ Оп-
штина Гостивар и Општина Брвеница бр. 41-6471/1 од 
26.8.2012 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.107/2012), престанува да важи заради неп-
лаќање на понудениот еднократен надоместок за доде-
лената концесија за детални геолошки истражувања. 

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

 
Бр. 41-9876/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

97. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 годи-
на, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР-ЗЕМЈИШТЕ ОД АКЦИОНЕРСКО ДРУШ-
ТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН  ПРОСТОР  И  СО  ДЕЛОВЕН  ПРОСТОР  

ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник на Акцио-

нерско друштво за изградба и стопанисување со стан-
бен простор и со деловен простор од значење за Репуб-
ликата, му престанува користењето на недвижна ствар 
– земјиште кое претставува КП.бр.732/1 КО Кисела Во-
да 2 со површина од 661 м2, сопственост на Република 
Македонија а евидентирано во Имотен лист бр.48856, 
КП.бр.755/44 КО Кисела Вода 2 со површина од 3392 
м2, сопственост на Република Македонија а евиденти-
рано во Имотен лист бр.40668, КП.бр.755/9 КО Кисела 
Вода 2 со површина од 1169 м2, сопственост на Репуб-
лика Македонија а евидентирано во Имотен лист 
бр.40649, КП.бр.755/45 КО Кисела Вода 2 со површина 
од 666м2, сопственост на Република Македонија а еви-
дентирано во Имотен лист бр.41034,  КП.бр.756 КО 
Кисела Вода 2 со површина од 636 м2, сопственост на  
Република Македонија а евидентирано во Имотен лист 
бр.48855, КП.бр.6682/9 КО Кисела Вода 2 со површина 
од 5515 м2,  сопственост на Република Македонија а 

евидентирано во Имотен лист бр.50739, КП.бр.6694 КО 
Кисела Вода 2 со површина од 3843м2, сопственост на 
Република Македонија а евидентирано во Имотен лист 
бр.48833, КП.бр.734 КО Кисела Вода 2 со површина од 
100 м2, КП.бр.749 КО Кисела Вода 2 со површина од 
28 м2, КП.бр.302/27 КО Кисела Вода 2 со површина од 
2434 м2, КП.бр.731 КО Кисела Вода 2 со површина од 
35 м2, КП.бр.750 КО Кисела Вода 2 со површина од 19 
м2, КП.бр.755/26 КО Кисела Вода 2 со површина од 
377м2, КП.бр.757 КО Кисела Вода 2 со површина од 13 
м2, КП.бр.302/20 КО Кисела Вода 2 со површина од 
100 м2, КП.бр.751 КО Кисела Вода 2 со површина од 
205 м2, КП.бр.752 КО Кисела Вода 2 со површина од 9 
м2, КП.бр.737 КО Кисела Вода 2 со површина од 15 
м2, КП.бр.300 КО Кисела Вода 2 со површина од 620 
м2, КП.бр.302/21 КО Кисела Вода 2 со површина од 
100 м2, КП.бр.301/2 КО Кисела Вода 2 со површина од 
3341 м2, КП.бр.302/29 КО Кисела Вода 2 со површина 
од 4080 м2, КП.бр.742 КО Кисела Вода 2 со површина 
од 30 м2, КП.бр.734 КО Кисела Вода 2 со површина од 
100 м2, КП.бр.735 КО Кисела Вода 2 со површина од 
3261 м2, КП.бр.738 КО Кисела Вода 2 со површина од 
9 м2, сопственост на Република Македонија а евиден-
тирани во Имотен лист бр.40649 и КП.бр.6676/2 КО 
Кисела Вода 2 со површина од 44 м2, сопственост на 
Република Македонија а евидентирано во Имотен лист 
бр.55255. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9899/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

98. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР - ЗЕМЈИШТЕ ОД  ЗАВОД  ЗА СТАНБЕНА И  

КОМУНАЛНА ИЗГРАДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник на Завод 

за стамбена и комунална изградба  му престанува кори-
стењето на недвижна ствар – земјиште кое претставува 
КП.бр.732/1 КО Кисела Вода 2 со површина од 661 м2, 
сопственост на Република Македонија а евидентирано 
во Имотен лист бр.48856 од 30.11.2012 година на Аген-
ција за катастар на недвижности/Центар за катастар на 
недвижности – Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9899/2-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



9 јануари 2013  Бр. 4 - Стр. 33 
 
 
99. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА  СТВАР - ЗЕМЈИШТЕ  ОД  МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник на Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на нед-
вижна ствар – земјиште кое претставува КП.бр.755/13 
КО Кисела Вода 2 со површина од 448 м2,  сопственост 
на Република Македонија а евидентирано во Имотен 
лист бр.48360. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9899/3-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

100. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР - ЗЕМЈИШТЕ ОД ВОЈНА ПОШТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник на Војна 
пошта 5573-29 му престанува користењето на недвиж-
на ствар – земјиште кое претставува КП.бр.755/15 КО 
Кисела Вода 2 со површина од 380 м2, сопственост на 
Република Македонија а евидентирано во Имотен лист 
бр.47957 и КП.бр.755/14 КО Кисела Вода 2 со површи-
на од 457 м2, сопственост на Република Македонија а 
евидентирано во Имотен лист бр.48482. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9899/4-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

101. 
Врз основа на член 36 ставот 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.01.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ 
НА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ГРАЃАН-
СКИ ЗАКОНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за формирање на Комисија за изра-

ботување на Граѓански законик на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
4/2011 ) во точка 4, во алинејата 1, зборовите „- м-р 
Владимир Пешевски се бришат“. 

Во алинејата 2, зборовите „- м-р Зоран Ставрески“ 
се бришат. 

Во алинејата 3, зборовите „- Михајло Маневски “се 
бришат. 

Во алинејата 4, зборовите „- Лила Пејчиновска-Ми-
ладиновска“ се бришат. 

Во алинејата 5, зборовите „Потпретседател на МА-
НУ“ се заменуваат со зборовите „Претседател на МА-
НУ“. 

Во алинејата 8, зборовите „-Иџет Мемети“ се бри-
шат. 

Во алинејата 9, зборовите „- Јован Вангеловски“, се 
бришат. 

Во алинејата 10, зборовите „- Оливера Китанова“, 
се бришат. 

Во алинејата 11, зборовите „- Ненад Јаниќевиќ“ се 
бришат. 

Во алинејата 12, зборовите „-Златко Николовски“, 
се бришат. 

Во алинејата 13, зборовите „-Антонио Коштанов“, 
се бришат. 

2. Во точката 9, во алинејата 1, зборовите „-Кирил 
Божиновски“, се бришат. 

Во алинејата 2, зборовите „-Билјана Бришкоска-Бо-
шковски“, се бришат. 

Во алинејата 3, зборовите „-Влатко Илиевски“, се 
заменуваат со зборовите „задолжен за правни работи“. 

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

 
Бр. 41-9987/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

102. 
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 14/07, 103/08, 130/08, 
139/09, 156/10 и 127/12), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана 3.01.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА CO ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДИРЕ-
КЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  

РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Co оваа oдлука се дава согласност на Годишната 

програма со финансискиплан на Дирекцијата за техно-
лошки индустриски развојни зони за 2013 година бр. 03-
1418/1 од 25.12.2012 година, донесена од Управниот од-
бор на Дирекцијата за технолошки индустриски развој-
ни зони, на седницата, одржана на 25.12.2012 година. 

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

 
    Бр. 41-10048/1-12                Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година             на Владата на Република 

     Скопје                                         Македонија, 
            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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103. 
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за култура-

та („Службен  весник  на  Република Македонија“,  бр. 
31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 
51/2011 и 136/2012), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 3.01.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА – ФИ-
ЛМСКИ ЦЕНТАР  „ВАРДАР ФИЛМ – МАКЕДОНИЈА“  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Заради вршење на активности за промоција  на  ма-

кедонските филмови на меѓународни филмски фести-
вали, како и за вршење на дејности за посредување во 
реализација на странски филмски и телевизиски про-
дукции во РМ, се основа Национална установа – Филм-
ски центар „Вардар филм – Македонија“ - Скопје, како 
непрофитна установа од областа на културата. 

 
Член 2 

Основна дејност на Националната установа – „Вар-
дар филм-Македонија“-Скопје е дејност за посредува-
ње во културата. 

 
Член 3 

Називот на Националната установа гласи „Републи-
ка Македонија Национална установа – Филмски центар 
„Вардар филм-Македонија“-Скопје.  

Седиштето на националната установа е на улица „8 
март“ бб Скопје. - Скопје. 

 
Член 4 

Министерот за култура во рок од еден (1) месец од 
денот на влегување во сила на оваа одлука ќе именува 
вршител на должноста директор на Националната уста-
нова, како одговорно лице кое ќе ги врши работите на 
претставување и застапување на Националната устано-
ва до нејзиното конституирање.  

Министерот за култура во рок од еден (1) месец од 
денот на влегување во сила на оваа Одлука,  ќе имену-
ва управен одбор на националната установа согласно 
со член 35 од Законот за културата. 

 
Член 5 

Управниот одбор на Националната установа во рок 
од 15 дена од денот на неговото именување по предлог 
на вршителот на должноста директор, ќе го донесе Ста-
тутот на Националната установа. 

 
Член 6 

Министерството за култура во рок од осум дена до де-
нот на дадената согласност на Статутот распишува Кон-
курс за избор на директор на Националната установа. 

 
Член 7 

Средствата и имотот за работа на Националната 
установа ќе се обезбедат од Буџетот на Република Ма-
кедонија, преку Министерството за  култура, како и од 
други извори. 

 
Член 8 

Упис во Централниот регистар на Република Маке-
донија ќе се изврши во рок од  60 дена од денот на из-
борот на директор на Националната установа. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр.41-10070/1 - 12                 Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република 
         Скопје                                          Македонија, 

                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

104. 
Врз основа на член 54-a, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, број 
8/2005, 150/2007 и 35/2011) и врз основа на член 36 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, број 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АД „МАКЕДОНСКИ  

ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движните ствари: Проектна документација 
на ниво на Проект за инфраструктура и Основен про-
ект на приоритетниот магистрален правец Клечовце-
Битола со крак до Струмица за четири делници и тоа: 
Делница 1-Клечовце-Неготино, Делница 2-Кавадарци-
Битола, Делница 3-Штип-Хамзали и  Делница 4-Хамза-
ли-Стојаково (Р. Грција) и Проектна документација на 
ниво на Проект за инфраструктура и Основен проект 
на магистралниот правец Скопје-Тетово-Гостивар со 
можност за поврзување со Кичево – Делница 5. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-
ат на трајно користење без надомест на АД „Македон-
ски енергетски ресурси“. 

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 
со директорот на АД „Македонски енергетски ресур-
си“, со кој се уредуваат правата и обврските за движни-
те ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-10148/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

105. 
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012) Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 9.01.2013 година донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА  ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВ-
ДА-УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Министерство за правда-Управа 
за извршување на санкциите и тоа: 

- Екстра лесно гориво за греење        400.000 литри 
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат во врска со потребата од дизел гориво и нафта 
за греење во казнено поправните и воспитно поправни-
те установи во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012-2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Министерство за 
правда-Управа за извршување на санкциите. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлу-
ка. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 41-8507/1-12                 Претседател на Владата 
9 јануари 2013 година          на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
106. 

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), а во врска со член 133 од Законот за минерал-
ни суровини („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.136/12) и член 35 став 1 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2013 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛ-
УВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МАНГАН НА АК-
ЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ПРОМЕТ И УСЛУГИ КИ-
ЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СТОГОВО“- ОПШТИ-
НА ДЕБАРЦА, ОПШТИНА ДРУГОВО, ОПШТИНА  

ДЕБАР И ОПШТИНА СТРУГА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоа-

тација на минерална суровина-манган на локалитетот 
“Стогово“- општина Дебарца, општина Другово, оп-
штина Дебар и општина Струга на Акционерското 
друштво ТАЈМИШТЕ производство, преработка, про-
мет и услуги Кичево, согласно Одлуката за започнува-
ње на постапка за доделување на концесија за експлоа-
тација на минерална суровина – манган на локалитетот 
“Стогово“- општина Дебарца, општина Другово, оп-
штина Дебар и општина Струга, со бр.41-6333/1 од 
21.8.2012 година. 

2. Акционерското друштво ТАЈМИШТЕ производс-
тво, преработка, промет и услуги Кичево достави пону-
да со број 24-4940/45 од 05.12.2012 година. 

3. На Јавниот повик, Акционерското друштво ТАЈ-
МИШТЕ производство, преработка, промет и услуги 
Кичево ги исполни условите содржани во Јавниот по-
вик и Тендерската документација и достави најповолна 
понуда. 

4. На Акционерското друштво ТАЈМИШТЕ произ-
водство, преработка, промет и услуги Кичево се доде-
лува концесија за експлоатација на минерална сурови-
на- манган на локалитетот “Стогово“- општина Дебар-
ца, општина Другово, општина Дебар и општина Стру-
га, со површина на простор на концесија за експлоата-
ција дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7470700 4584900 
2 7477830 4585600 
3 7478070 4589000 
4 7470830 4588300 

 
5. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=24.299500 km2. 

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

7. Надоместокот за доделената концесија за експло-
атација во износ од 47.962.600,00  денари субјектот од 
точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 
30 дена од денот на влегување на сила на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе вр-
ши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македонија”.                                         

     Бр.41-65/1                      Претседател на Владата  
 9 јануари 2013 година        на Република Македонија, 

       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

107. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), а во вр-
ска со член 13 од Законот за градење („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 
18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012 и 144/2012), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
9.01.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ГРАДЕЊЕ 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 

 
Член 1 

Министерството за култура се овластува како инве-
ститор од името на Република Македонија да склучи 
Договор за пренесување на правото за градење на зем-
јиште со градежна парцела бр.5.2.3, со намена В3-кул-
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тура која се наоѓа на ул. „Орце Николов“ во ДУП Мал 
Ринг, сопственост на Република Македонија, запишано 
во Имотен лист број 101218, KП 13794/5 со површина 
од 681 м2. 

 
Член 2 

Министерството за култура, Договорот од член 1 на 
оваа одлука да го склучи со индиската компанија Саха-
ра Индија (Sahara India) за изградба на објект кој ќе ги 
одбележува животот и делото на Мајка Тереза во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

Во Договорот од став 1 на оваа одлука да се утврди 
дека по изградбата на објектот истиот ќе се запише со 
право на сопственост на Република Македонија. 

 
Член 3 

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

 
         Бр. 41-205/1                   Претседател на Владата 
9 јануари 2013 година          на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
108. 

Врз основа на член 23, став 1 од Законот за спортот 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011 и 64/2012), 
Владата на Република Македонија, на седница, одржа-
на на 3.01.2013 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017 ГОДИНА  

ВОВЕД 
 

Со оваа програма, во утврдениот среднорочен пери-
од се определуваат насоки за остварување на нацио-
налниот интерес низ развој на спортот како општо пре-
познатлива вредност преку која, покрај останатите при-
добивки, се претставува и афирмира Република Маке-
донија во меѓународни рамки и се јакне националната 
свест.  

Унапредувањето на спортот во Република Македо-
нија се остварува низ негување на основите спортски 
вредности, а со цел за подигнување на свеста на граѓа-
ните за значењето на нивното вклучување во спортот и 
спортско-рекреативните активности во насока на пове-
ќекарактерно подигнување на квалитетот на нивното 
живеење, со што истиот ќе постане еден од основните 
чинители на секојдневието и своевидна филозофија на 
живеење, но и постулат во целокупната борба за пра-
шања кои допираат вредности од национален интерес 
одразени низ борбата на спортистите од Република Ма-
кедонија за искачување на спортскиот пиедестал.  

Со оглед дека во реализацијата на оваа програма 
потребно е да се вклучат и останати државни органи, 
институции и установи, таа претставува рамка за ди-
мензионирање на потребите за развој на спортот во Ре-
публика Македонија која предвидува насоки за заед-
ничко дејствување на сите повикани страни.  

Оваа програма се обликува врз основа на аналитич-
ки принцип, имајќи го предвид реалниот сразмер, од-
носно, општествената сообразност на спортските субје-
кти и другите страни вклучени во спортот со реалните 
параметри од повеќе сегменти кои ја одразуваат состој-
бата во која тој се наоѓа, а во консултација со нацио-
налните спортски федерации, Македонскиот олимпи-
ски комитет, високо профилирани поединци од акреди-
тирани висоокообразовни установи од областа на фи-
зичката култура и здравственото образование и остана-
ти истакнати поединци вклучени во оваа сфера. Отта-

му, оваа програма е развоен документ темелен врз ре-
ални согледувања за постојната состојба во која спор-
тот денес се наоѓа, но и врз објективни претпоставки за 
негов натамошен развој.  

Тргнувајќи од потребата за посеопфатно поимање 
на спортот како начин на живеење со кој граѓаните на 
Република Македонија, преку нивна зголемената вклу-
ченост во спорот и спортско-рекреативните активно-
сти, ќе го подигнат квалитетот на своето живеење во 
повеќе сегменти, вклучително задоволувајќи го нацио-
налниот стремеж за остварување високи меѓународни 
спортски резултати преку проектирање насоки за раз-
вој на врвниот спорт, низ унапредување на национал-
ниот и училишниот систем на натпревари и инклузија 
на сите возрасни категории и социјални групи и соод-
ветно делување во односните спортски проблематики 
поврзани со светски трендови и акти донесени како ре-
зултат од широки консензуси во меѓународната спорт-
ска сфера прифатени и ратификувани од страна на Ре-
публика Македонија, оваа програма е градена и врз ос-
нова на неколку темелни принципи:  

- Достапност;  
- Разновидност;  
- Отвореност; 
- Посветеност;  
- Одржлив развој;  
- Одговорност;  
 

I. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТОТ 
 
При креирање на овој програмски документ, сред-

норочното планирање е темелено врз предиктивен при-
од при што во вид се земени реалните параметри од по-
веќе сегменти кои ја одразуваат состојбата во која 
спортот се наоѓа, постојната економска развиеност на 
земјата, вклучително односните материјални претпо-
ставки за планираниот период. Во таа насока, во раз-
војна смисла, утврдени се следниве приоритети:  

I.1 Интервенција во легислативите кои ја допираат 
дејноста спорт и физичката култура; 

I.2 Поттикнување и поддршка на програмите на на-
ционалните спортски федерации и спортски клубови;   

I.3 Унапредување на училишниот и универзитетски 
спорт;  

I.4 Децентрализација на спортот;  
I.5 Информатичка спортска мрежа;  
I.6 Издавачка дејност;  
I.7 Спортот и медиумите;  

 
I.1 ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО ЛЕГИСЛАТИВИТЕ КОИ ЈА 
ДОПИРААТ ДЕЈНОСТА СПОРТ И ФИЗИЧКАТА 

КУЛТУРА  
Прилагодувањето на реалните можности, односно, 

соодветната интервенција во легислативите поврзани 
со законското и подзаконско уредување на дејноста 
спорт, со фискалните политики заради олеснување на 
фискалните импликации за поддршка на врвниот спорт 
и обезбедување конинуирана достапност до спортските 
објекти и останатите потребни ресурси за спортистите 
поединци и националните тимови заради спортски под-
готовки и одржување меѓународни спортски натпрева-
ри, вклучително онаа која се однесува на зголемување 
на фондот на часови по физичко воспитување како ос-
нова за рана спортска селекција, претставува дел од 
планираните мерки во овој сегмент во насока на развој 
на спортот.   

Одговорноста подразбира почитување на правните 
регулативи во дејноста спорт. Покрај домашното зако-
нодавство, спецификата на оваа дејност, во смисла на 
нејзино ставање во правна рамка, се состои во фактот 
што спортистите поединци, националните тимови, 
спортските клубови, националните спортски федера-
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ции и Македонскиот олимписки комитет, со самото 
нивно учество во рамки на организиран меѓународен 
систем на натпревари спроведуван од страна на меѓу-
народните спортски асоцијации, каде истите добровол-
но пристапиле во членство, тие, аналгно, се согласиле 
да ги почитуваат и сите повеќесегментарни правни ин-
струменти кои го регулираат нивното функционирање. 
Кога е во прашање партикуларното државно уредување 
на спортското законодавство, спортот не претставува 
квантифициран поим. Во одреден специфичен правен 
делокруг, ваквите инструменти претставуваат еден вид 
универзален стандард, односно, консензуален прин-
цип, кон кој нашето законодавство се прилагодува.  

Со цел остварување на програмските цели и обезбе-
дување одржлив развој на спортот, оперативниот дел 
низ кој оваа програма ќе се реализира содржи активно-
сти кои ќе иницираат изнаоѓање и имплементација на 
рационални законски решенија, вклучително систем-
ски законски интервенции во останатата законска ле-
гислатива која ја допира, или, пак, на поинаков начин 
имплицитно влијае врз дејноста спорт и физичката кул-
тура, вклучително оние кои се однесуваат на политики-
те поврзани со даночните, или, пак, останатите фискал-
ни олеснувања.   

Имајќи ги предвид стратешките среднорочни цели 
на Република Македонија за одржување на концептот 
на силно јавно финансирање и одржување стабилна ма-
кроекономска рамка, вклучително за продолжување на 
процесот на економски реформи и забрзување на еко-
номскиот раст, без интервенции во односните легисла-
тиви и останати мерки во фискалната политика кои би 
создале подобри услови спортските субјекти да изнао-
ѓаат други дополнителни извори на финансирање како 
што се донациите и спонзорствата, спортот и понатаму 
својот опстанок и развој во голема мера ќе го заснова 
врз Буџетот на Република Македонија.  

Покрај интервенцијата во легислативите од дејно-
ста спорт и прилагодувањето на домашното спортско 
законодавство со инструментите кои се дел од меѓуна-
родниот правен делокруг, ќе се преземат реформи во 
насока на развој на спортот и во делот на зајакнување-
то на капацитетите на спортската администрација, како 
на национално, така и на локално ниво. Во таа смисла, 
една од целите на оваа програма е и подобрувањето на 
менаџментот во спортот. Тоа подрабира усовршување 
на постојните кадри кои администрираат во дејноста 
спорт, вклучително оние во националните спортски фе-
дерации, спортските клубови и Македонскиот олимпи-
ски комитет преку доедукација, обуки и останати обли-
ци на пренос на знаења осигурани низ форми на сора-
ботка со повикани страни во Република Македонија и 
соодветните од регионален и поширок меѓународен ка-
рактер.  

Со цел низ обезбедување континуитет во заеднич-
ката заложба за воспоставување платформа за оствару-
вање на идејата да им се овозможи на учениците, кои 
се истовремено талентирани спортисти, соодветно при-
лагоден образовен систем со цел од македонското 
образование да произлезат ученици-спортисти кои во 
иднина ќе го бранат македонскиот дигнитет на европ-
ските и светски спортски борилишта, и кои на сите ид-
ни генерации ќе им го пренесуваат чувството на знача-
јот и вредноста на спортскиот пиедестал за својата зем-
ја, а воедно и на македонското образование, преку про-
должување и унапредување на концептот за отворање 
спортски паралелки во системот на средното образова-
ние во фудбал, кошарка, ракомет и тенис, како и низ 
вклучување останати спортови во овој системски обра-
зовен концепт, се остваруваат целите на Владата на Ре-
публика Македонија во оваа насока.  

I.2 ПОТТИКНУВАЊЕ И ПОДДРШКА НА  
ПРОГРАМИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ 

ФЕДЕРАЦИИ 
За остварување на националниот интерес преку 

спортот како општо препознатлива вредност со која се 
претставува и афирмира Република Македонија во ме-
ѓународни рамки и се јакне националната свест, ќе се 
преземат соодветни активности за унапредување на 
врвниот спорт. 

За да се пристапи кон разгледување на потенција-
лот за врвен спорт, предвид треба да се имаат и состој-
бите од останатите сфери во општеството, вклучително 
нивото на развој на сегменти од делокругот на спортот 
без чиј прилог и координирано надополнување не би 
можело да стане збор за врвен спорт.  Поради причини 
кои неретко се од објективен карактер а, секако, имајќи 
ја предвид и реалноста која е одраз на неможноста да 
се препознае субјективитетот од страна на оние кои се 
задолжени да создаваат врвен спорт, доколку се сака да 
се промовира концепт за врвни достигнувања во спор-
тот, обидите на повиканите страни да пристапат кон 
активности поврзани со создавање врвни спортисти 
најчесто запира онаму каде тие треба да преминат од 
сферата на изградениот „потенцијал“, во сфера на си-
стемски поставен и консолидиран модел за натамошно 
делување во квалитативна насока.  

Градењето концепт каде ќе бидат определени и си-
стемски комплементирани реално применливи насоки 
за унапредување на врвниот спорт низ создавање и 
поттикнување на здравиот потенцијал, а не на потенци-
јалот по осцилирачки систем на – успеси како резултат 
на “сплет на среќни околности“, води кон вистинско 
остварување на развојот на овој сегмент и негова одрж-
ливост. Поедините блесоци на наши спортисти главно 
се плод на вешта импровизација која е онолку добра 
колку и природата и талентираноста на нашата нација, 
но истата не може да претставува сериозен концепт за 
постигнување квалитетни спортски резултати во кон-
тинуитет без да се осигура целосна концептуална соо-
бразност на сите повикани чинители во таа смисла.  

Теоријата за врвниот спорт, сама по себе, претста-
вува квантифициран поим и не доведува до постигну-
вање на врвни спортски резултати, наспроти потребата 
таа да се искористи како елемент кој ќе го надополни 
целокупниот односен систем во квалитативна смисла. 
Низ времето, напредокот во спортот препознал и извес-
ни контрадикторности помеѓу традиционалните теори-
ски пристапи кои се однесуваат на врвниот спорт и ус-
пешните искуства на поедини врвни тренери и спорти-
сти кои претставуваат спој на внимателно одбрани 
компоненти од теоријата и праксата.  

Растечката примена на економските начела во совре-
мениот спорт, а со самото тоа и примената на спортскиот 
маркетинг и претприемништво, претставува неминовна 
последица за модерен третман на спортот и постепено 
градење нови гранки во спортската наука.  

Оваа програма треба да обезбеди поддршка на на-
ционалните спортски федерации заради учество на 
спортисти поединци и национални тимови во рамки на 
меѓународен систем на натпревари; поддршка на спор-
тисти со инвалидност заради нивно учество во рамки 
на меѓународниот ситем на натпревари за овие катего-
рии на спортисти и поддршка на националните спорт-
ски федерации заради унапредување на националниот 
систем на натпревари. Поддршката треба да се заснова 
на претпоставки за успех темелени врз реални параме-
три, односно врз основа на спортски резултати кои во 
рана фаза ќе го потврдат врвниот спортски потенцијал.  

Спортот за лицата со инвалидност се организира 
преку национална спортска федерација која е одговор-
на за спорт и рекреација на инвалидите во Република 
Македонија. Оваа национална спортска федерација е 
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членка на Меѓународниот параолимписки комитет и на 
Асоцијацијата на европските параолимписки комитети. 
Во неа се здружени 16 општински сојузи за спорт и ре-
креација на инвалиди кои делуваат во поголемите еди-
ници на локалната самоуправа. Истата, во соработка со 
спортски сојуз за слепи и спортски сојуз за глуви и наг-
луви лица организира спортски систем на натпревари 
во повеќе спортови. Градењето концепт каде квалита-
тивно ќе се подобри состојбата поврзана со: пристап-
носта до спортските објекти, надоместоците за нивно 
користење, достапот до специфичните спортски рекви-
зити, стручните кадри и активностите и мерките заради 
подигање на мотивот и заинтересираноста на лицата од 
овие социјални категории за занимавање со спорт прет-
ставува рамка која ќе го заокружи развојот на спортот 
со што несомнено се остваруваат дел од целите на оваа 
програма.  

Во рамки на меѓународната сфера постојат и орга-
низациони облици кои организираат систем на спорт-
ски натпревари во одредени спортови за полициите и 
армиите од ралични држави, што претполага можност 
за учество на припадници од овие структури од систе-
мот на јавната и државна безбедност од Република Ма-
кедонија во рамки на таквиот систем на натпревари. 
Ова подразбира повод за системско комплементирање 
на спортот во рамки на полицијата и армијата на Ре-
публика Македонија, вклучително ангажирање специ-
јализиран стручен кадар заради негово унапредување. 
Следејќи ги искуствата од земји од регионотво оваа на-
сока, соодветен одговор би било градењето концепт за 
вработување на афирмирани спортисти во редовите на 
овие структури.   

„СПОРТ ЗА СИТЕ“  
Достапноста и отвореноста се едни од темелните 

принципи на спортот. Спортот не може да опстојува 
како затворен, изолиран систем, имун на останати вли-
јанија и чинители кои го надополнуваат. Спортот може 
да постои единствено низ достапност и отвореност, би-
дејќи на тој начин се себеверификува и, со самото тоа, 
се унапредува. Во својата интеракција со спортот која 
се остварува низ повеќе начини на нивна вклученост во 
неговите текови, граѓаните, покрај задоволството кое 
го добиваат од спортската изведба, на тој начин тие ги 
прошируваат и сопствените културни сознанија, про-
никнуваат во искуствата на други култури и во нивни-
от пристап кон спортските вредности, но истовремено, 
несвесно вршат и споредби и селекција на истите, при-
тоа, низ отвореноста кон различностите, градејќи и не-
гувајќи сопствен интегритет и сопствени вредности, ја 
развиваат свесноста за еден од највредните постулати 
на спортот, а тоа е неговата моќ за поврзување на наци-
ите и културите.  

Имајќи ја предвид определбата за промовирање на 
општествената вредност на спортот како начин на жи-
веење, реализацијата на проекти за вклучување на гра-
ѓаните во „Спортот за сите“ треба да се темели на 
принцип на поддршка на спонтани иницијативи во кои 
би можеле да се вклучат групи граѓани со исти, или, 
пак, слични афинитети, со што „Спортот за сите“ би се 
промовирал како општествено релевантна појава каде 
најчесто волонтаризмот е основа за негово опстојува-
ње. Следењето на принципот на флексибилност во овој 
сегмент би значел дека „Спортот за сите“ не е актив-
ност која се наметнува, туку се случува спонтано, што 
самото по себе претставува вредност аспектирана кон 
себеодржливост.  

Во овој дел, имајќи ги предвид повеќето препораки 
низ изминатите години произлезени од страна на Ко-
митетот на министри при Советот на Европа, а донесе-
ни на иницијатива на Парламентарното собрание, како 
прашање на кое во меѓународната сфера му се дава по-
себен значај, планирано е поттикнување и поддршка на 

активности за зголемување на вклученоста на жената 
во спортот во сите сегменти. Ваквиот пристап по ова 
прашање коиндицира и е кореспондентен со акциските 
мерки содржани во „Стратегијата за еднаквост помеѓу 
мажите и жените 2010-2015“ усвоена од страна на 
Европската комисија при ЕУ во септември 2010 година 
како последица на донесувањето на „Повелбата за же-
ните“ порано истата година.  
 

I.3 УНАПРЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИОТ  
И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ  

Силната страна што, воедно, претставува и темел 
на дејноста спорт, е организацијата и степенот на раз-
вој на системот на натпревари кој се спроведува во 
рамки на училишниот и универзитетски спорт. Оства-
рувањата во овој битен сегмент од спортскиот систем 
во изминатите години, генерално земено, бележат ин-
декси на опаѓање, како во однос на директните учесни-
ци, така и во однос на бројот  на одржани натпревари 
во сите засебни целини кои го чинат целокупниот си-
стем.  

Во училишниот спорт се реализира систем на нат-
превари за ученици од основните и средните учили-
шта. Според последните податоци на националната 
спортска федерација која е одговорна за организација 
на овој систем на натпревари, училишниот спорт опфа-
ќа 10% од вкупниот број ученици од околу 70% од вос-
питно образовните установи од основното и средно 
образование што е, секако, индекс на опфат кој делум-
но задоволува.  

Основни предуслови за успешно функционирање и 
унапредување на училишниот спорт се: мотивиран 
стручен кадар кој произлегува од самиот воспитно 
образовен систем, обезбедување расположивост на об-
јектите за спорт во училиштата, прилагодување на си-
стем на натпревари заради мотивирање на учениците 
да се вклучат во рамки на истиот и, секако, концептуи-
рање на воннаставните спортски активности во прилог 
на гореспоменатото.  

Како резултат на нискиот степен на опфат на уче-
ници вклучени во рамки на системот на натпревари на 
училишниот спорт, а имајќи го предвид повеќекара-
ктерното значење на овој сегмент кој истовремено би 
можел да се нотира како еден од стратешките за цело-
купниот развој на спортот и сегмент кој осигурува пра-
вилен антрополошки развој на младата генерација, 
вклучително како битен чинител во борбата против по-
роците на современото живеење, потребно е да се при-
стапи кон градење концепт за негово системско уна-
предување низ воспоставување компатибилност и соо-
бразени механизми помеѓу сите општествени чинители 
во сите аспекти кои се предуслов за истото. Во насока 
на унапредување на системот на натпревари во учи-
лишниот спорт, предвидено е воспоставување концепт 
за основање на училишни спортски клубови врз кои ќе 
се темелат натамошните развојни степени со цел за ос-
тварување на огромните општествени придобивки кои 
ги претполага развојот и негувањето на училишниот 
спорт како национална определба. Ваквиот пристап во-
ди кон создавање концепт на училишен спорт одразен 
низ вредности каде најдобрите ученици во одреден 
спорт ќе ги „бранат на боите“ на своето училиште.   

Во рамки на редовната настава, физичкото и здрав-
ствено образование за учениците од прво до петто од-
деление се сведува на три часа во неделата. Согласно 
досегашните искуства во овој сегмент, вклучително 
просторните услови и постојните кадри задолжени, по-
крај другото, да применуваат активности од овој пред-
метен делокруг и пренесуваат односни знаења, исто-
времено имајќи го предвид големиот интерес на учени-
ците од овие возрасти за спортување, вклучително на 
нивните родители, и од друга страна големиот број не-
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вработени професори по физичка култура, воведување-
то на дополнителен час и создавањето концепт за на-
става по предметот физичко и здравствено образование 
за учениците од прво и петто одделение преку ангажи-
рање соодветен наставен кадар во рамки на еден наста-
вен час во неделата, но и промовирањето воннаставни 
активности на овие ученици во рамки на училишниот 
спортски клуб носи придобивки од поширок карактер. 

Од друга страна, пак, имајќи го предвид зголемува-
њето на бројот на високообразовни установи во Репуб-
лика Македонија во последнава декада, порасна и бро-
јот на потенцијални учесници кои би можеле да бидат 
вклучени во систем на натпревари во рамки на универ-
зитетскиот спорт.  

Студентите, како авангарда на едно општество, 
имаат значајно место во општествената севкупност, а 
нивните ставови кон одредени општествени прашања и 
активности се од исклучителна важност. Сепак, во од-
нос на спортскиот делокруг, определени параметри 
упатуваат на констатација дека тука состојбата се вло-
шува, со тенденција таа да дојде до ниво кога единс-
твено благодарение на лични иницијативи и афинитет 
на поединци, се организираат партикуларни спортски 
активности кои не се дел од единствен спортски си-
стем.  

Предусловите за унапредување на универзитетски-
от спорт се, во најголем дел, слични со оние наведени 
во делот на училишниот спорт. Креирањето на компа-
тибилен концепт и сообразени механизми помеѓу сите 
чинители во сите аспектие темелниот предуслов за 
унапредување на универзитетскиот спорт.  

 
I.4 ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА НА СПОРТОТ  

Комплементирањето на мерките и активностите со 
цел низ создавање компатибилен концепт да се подиг-
не оперативноста од заедничкото делување на сите 
субјекти кои се чинители на единствен спортски си-
стем со единиците на локалната самоуправа во насока 
на обезбедување услови и системски мерки за поддр-
шка на спортисти, спортски клубови и традиционални 
спортски манифестации е процес кој имлицитно квали-
тативно се одразува врз развојот на спортот.  

Во изминатиот период, повеќе субјекти во Републи-
ка Македонија имале обврска да дадат свој прилог во 
интензивирање на процесот на децентрализација што, 
аналогно, се однесува и на проблематиките поврзани 
со спрортот. Децентрализацијата во спортот е сложен 
процес каде секој повикан субјект го понесува својот 
дел од товарот со цел на граѓаните од сите возрасни ка-
тегории и социјални структури да им се овозможи и 
понуди вклученост во спортот и спортско рекреативни-
те активности во насока на подигнување на квалитетот 
на нивното живеење, како предуслов за достигнување 
на придобивките одразени низ параметри од кои произ-
легуваат атрибутите за постоење здрава нација. Улога-
та на државата и нејзиниот придонес во таа смисла тре-
ба да се насочи кон подобрување на законската регула-
тива и механанизмите по тој однос со што ќе се осигу-
ра реално пренесување на соодветните надлежности на 
единиците на локалната самоуправа. Надлежностите 
кои согласно постојната законска регулатива се прене-
сени на единиците на локалната самоуправа се однесу-
ваат на: развој на масовниот спорт, реализација на учи-
лишниот и универзитетски спортски ситем, спорт и 
спортско-рекреативни активности за лицата со инвали-
дитет и посебни потреби, организација и поддршка на 
традиционални спортски натпревари и манифестации, 
поддржување систем на натпревари на локално ниво, 
класифицирање, управување и грижа за спортските об-
јекти, планирање и изградба на нови, современи спорт-
ски објекти, определување рекреативни зони за масов-
но спортување и слично.  

Во оваа насока, заради натамошно рационално 
управување, една од побитните мерки би била интер-
венцијата во законските регулативи кои се однесуваат 
на пренесување на објектите за спорт во државна сопс-
твеност во надлежност на единиците на локалната са-
моуправа.  

Што се однесува до постигнувањето комплементар-
ност во овој процес, соодветните интервенции во овој 
сегмент подразбираат и пренесување на надлежности 
кои се однесуваат и на човечките ресурси во спортот, 
односно, на регулирање на фискалните импликации 
кои произлегуваат од потребата за ангажирање стручни 
кадри кои ќе бидат вклучени во системот на реализаци-
ја на активностите од дејноста спорт, а се во надлеж-
ност на единиците на локалната самоуправа.  
 

I.5 ИНФОРМАТИЧКА СПОРТСКА МРЕЖА 
 
Одржувањето на спортските натпревари, посебно 

оние кои се од големо меѓународно значење, вклучи-
телно тренажните процеси на спортистите и општото 
администрирање на спортот, не се можни без соодвет-
на информатичка поддршка.  

За унапредување на спортот преку овој развоен еле-
мент, како неопходност се јавува потребата од воспо-
ставување информатичка спортска мрежа низ единс-
твен системски концепт. Постојната законска регулати-
ва во овој сегмент предвидува негово воспоставување 
заради: водење и управување на дејноста спорт, креи-
рање и трансфер на политиките на централната и ло-
калната власт по тој однос, олеснување на планирање-
то во дејноста, инвестирање во човечките ресурси 
вклучени во спортот и вршење споредбеност на оства-
рувањата. Партнери во информатичкиот спортски си-
стем, како носители и корисници на истиот, се: цен-
тралната власт, единиците на локалната самоуправа, 
спортските клубови, националните спортски федера-
ции, Македонскиот олимписки комитет и останати 
правни и физички лица вклучени во овој делокруг.  

Информатичкиот спортски систем треба да биде 
компатибилен со националниот администриран од 
страна на органот на државна управа од областа на др-
жавната статистика чии функции се прибирање, обра-
ботка и дисеминација на статистички податоци во Ре-
публика Македонија, како и со системот на Еуростат, 
како организационен облик на Европската комисија 
при Европската Унија задолжен за унапредување и 
хармонизација на статистичките методи во нејзините 
земји-членки, вклучително и кај пристапните кандида-
ти.  

Еден од суштинските елементи за воспоставување и 
осигурување функционалност на систем од ваков вид е 
обезбедувањето соодветна кадровска и материјална 
поддршка.  
 

I.6 ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ  
Во изминатите години се публикувани изданија од 

областа на спортот во вид на: книги, брошури, перио-
дични публикации, програми, проспекти, летоци, пла-
кати, каталози и други слични дела што се умножуваат 
и се наменети за јавност, вклучително магистерски и 
докторски трудови. Но, имајќи предвид дека најмеро-
давен показател во таа насока кој произлегува од за-
конската обврска публикациите, со цел истите да бидат 
релевантни, да бидат регистрирани (каталогизирани) 
во институцијата задолжена за заштита, чување, ката-
логизација и користење на публикациите, сознанието 
дека постојат многу публикации што се однесуваат на 
спортот за кои ниту издавачите, ниту, пак авторите на 
истите не се погрижиле тие да бидат соодветно реги-
стрирани и заштитени е дел од пречките за добивање 
точни информации за состојбите по ова прашање. Се-
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како, ова иницира потреба од конципирање соодветен 
пристап со цел издаваштвото во спортот, односно пуб-
ликувањето научна и стручна литература која третира 
различни прашања од областа на спортот и физичката 
култура да биде позастапено и во доволна мера поддр-
жано.  

 
I.7 СПОРТОТ И МЕДИУМИТЕ  

Медиумите и соодветните видови поддршка од 
нивна страна за сметка на спортот претставуваат еден 
од чинителите за негов развој. Во оваа сфера констати-
ран е определен вид соработка помеѓу медиумите и 
дејноста спорт, при што некои спортови медиумите це-
лосно ги покриваат, а останатите помалку или, пак, во-
општо. Квалитетот и квантитетот на информациите од 
дејноста спорт се со различни вредности, а нивното 
пласирање во јавноста зависи од уредувачките полити-
ки и програмските шеми на печатените и електронски-
те медиуми. Пристапот кон објективност и навреме-
ност на информациите од спортот кои се проследуваат 
до јавноста е чинител кој поседува развоен аспект во 
смисла на унапредувањето на спортот. Телевизиските и 
останати права преку кои спортот и медиумите созда-
ваат простор за вклучување на аспектот на спонзорира-
ње на дејноста што, следејќи ги меѓународните искус-
тва, претставува единствен и нераскинлив деловен 
принцип, претставуваат еден од темелите за развој на 
спортот.  
 
II. ПРОЕКЦИЈА НА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИ-

ЗИРАНИ КАДРИ ЗА СПОРТОТ; 
 

II.1 Институт за спорт;  
II.2 Спортски менаџмент;  
II.3 Спортски туризам;  
Еден од останатите чинители за развојот на спортот 

се стручните кадри. Со цел за функционирање на 
единствен систем каков што е спортот, специјализира-
ните кадри од областа на спортот претставуваат меха-
низам составен од повеќесегментарно профилирани чи-
нители што администрираат со свој различен учинок 
од врзан карактер. Стручните кадри во физичката кул-
тура и спортот се препознаваат во: спортските тренери, 
наставниците по физичко воспитување, спортските ме-
наџери, интердисциплинарните тимови од областа на 
медицинските науки, психологијата, социологијата, 
спортската администрација, чинителите на системот на 
натпревари како што се судите, делегатите и слично.  

Со оглед на недоволно усогласената номенклатура-
на звањата и занимањата на стручните кадри во спор-
тот со потребите на националнио и меѓународно ниво, 
односно недоволната усогласеност на системот на ли-
ценцирањето во спортот со системот кој ги продуцира 
образовните профили и степени што се стекнуваат во 
рамки на високообразовните установи од областа на 
физичката култура и спортот, интервентните мерки и 
активности во насока на воспоставуваање концепт на 
нивно лиценцирање сообразен со постојните потреби и 
со меѓународниот систем на вреднување и поставеност 
во тој делокруг се сегментарен прилог во насока на 
развој на спортот. Во таа смисла, незаобиколна е обвр-
ската на тие установи да бидат креатори на перманент-
на едукација за потребите на спортот која би делувала 
сеопфатно и во односниот третман би ги вклучила 
стручните кадри од спортските клубови, националните 
спортски федерации, вклучително оние кои делуваат 
во предучилишниот, училишниот и универзитетскиот 
спорт.  

Сегментарно гледано, градењето концепт за конти-
нуирано усовршување на наставниците по физичко 
воспитување е една од системските мерки кои треба да 
се преземат во насока на сеопшт развој на спортот.  

Физичкото образование претставува клучна компо-
нента заради заокружување на целокупноста на  обра-
зованието воопшто и составен дел на доживотното уче-
ње. Запоставувањето на физичкото образование води 
кон намалување на квалитетот на образовниот систем 
што негативно се одразува и врз јавното здравје и по-
дразбира поголеми фискални импликации врз Буџетот 
на Република Македонија од сферата на здравството. 
Местото на физичкото образование во училиштата во 
Република Македонија е дефинирано и во најголема 
мера не заостанува од актуелната пракса од овој дело-
круг која постои во повеќето европски земји. Пробле-
мите се јавуваат во самата реализација на наставниот 
процес, а во овој дел се надополнуваат и аспекти повр-
зани со неизедначеност на просторните и материјални 
услови, вклучително оние поврзани со вреднувањето 
на учинокот на наставниот кадар. Заради ефикасност 
во работата и широките компетенции на овој кадар, не-
говиот профил треба постојано да се унапредува во на-
сока подобрување на педагошките вештини и способ-
ностите за воспоставување поголема ефективност на 
наставата. Под континуирано стручно усовршување на 
наставниците се подразбира усвојување и примена на 
современите достигнувања на науката и праксата зара-
ди остварување на целите и задачите на образованието 
и унапредување на образовната пракса. Континуирано-
то стручно усовршување треба да биде насочено кон 
оспособување на наставниците по физичко воспитува-
ње за самостојно планирање и програмирање на вос-
питно-образовната и стручната работа, стекнување но-
ви знаења и нивно комплементирање во постојниот си-
стем и оспособување за следење и примена на новите 
образовни технологии. Заради постигнување на пред-
метните цели, треба да се пристапи кон усогласено 
програмирање по овој однос од страна на сите повика-
ни општествени чинители со цел овој наставен кадар 
да стекне нови теоретски знаења и практични вештини 
за да биде подготвен преку наставата по физичко и 
здравствено образование соодветно да ги пренесе знае-
њата и, во процесот на натамошното следење на разво-
јот, да ги препознава промените и состојбите кои може 
да доведат до разни функционални и структурални 
промени кај учениците и да биде подготвен да делува 
во нивно надминување.  

 
II.1 ИНСТИТУТ ЗА СПОРТ 

 
Стручниот и научен пристап проследен со осовре-

менување на спортската дијагностика, вклучително по-
врзувањето со меѓународни институции од оваа област 
заради обезбедување континуирано усовршување на 
стручниот и научен кадар е сегмент кој несомнено ги 
заокружува аспектите кои водат кон сигурен развој на 
спортот во една воопштена смисла и, секако, во делот 
на врвниот спорт, кон подобрување на спортската из-
ведба на оние кои се во него вклучени.  

Низ обезбедувањето расположивост на овие ресур-
си и соодветен интердисциплинарен пристап се обезбе-
дува:  

- проценка на здравствената состојба на учесниците 
во спортските активности;  

- подобрување на функционалните аспекти поврза-
ни со спортската изведба и здравствената состојба на 
спортистите;  

- следење на параметрите поврзани со тренираноста 
на спортистите и стручна советодавна асистенција во 
насока на подигнување на квалитативните аспекти на 
тренажниот процес;  

- издавачка дејност низ публикување стручни и на-
учно-истражувачки изданија компатибилни и сообраз-
ни со постојните состојби во оваа сфера и применливи 
во насока на развојна спортот;  
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- континуирано усовршување на кадрите вклучени 
во дејноста спорт и физичкото и здравственото образо-
вание;  

- воспоставување стандарди во областа на спорт-
ско-медицинските прегледи;  

- остварување соработка со меѓународни установи 
од ист делокруг заради овозможување трансфер на зна-
ења и нивна имплементација;  

- следење на антрополошкиот развој на популација-
та.  

Воспоставувањето концепт за развој на спортот до-
полнет со аспекти темелени врз релевантни сознанија и 
истражувања кои осигуруваат натамошна применли-
вост е еден од условите за квалитативно заокружување 
на истиот. Постоењето на самостојна научна организа-
циска единица во рамки на некоја од постојните висо-
кообразовни установи каде ќе се негува научната зас-
нованост на спортот заради негов континуиран развој е 
еден од постулатите за остварување на целите на оваа 
програма.  

 
II.2 СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ  

Приодот кон спортскиот менаџмент, како една од 
областите која е помалку третирана во Република Ма-
кедонија, а е битен чинител кој ги надополнува развој-
ните елементи за сеопшто унапредување на спортот, е 
сегмент од големо значење во делот на потребата од 
специјализирани кадри во оваа сфера. Спортскиот ме-
наџмент ги потенцира моментите од деловен карактер 
во односите помеѓу страните во спортот, што претпо-
лага осигурување простор за целосна професионализа-
ција и постоење соодветни кадри кои истата ќе ја спро-
ведуваат во рамки на администрирањето на спортските 
субјекти, за што се јавува и потребата тој да постане 
составен дел од наставните програми на високообра-
зовните установи од областа на спортот. Овој сегмент е 
стратешки значаен и при формирање на развојните 
програми за селекција на младите спортисти како и 
при процесите за нивна рана идентификација и предик-
ција на нивните натамошни спортски резултати.  
 

II.3 СПОРТСКИ ТУРИЗАМ 
 
Приодот кон промовирање на спортскиот туризам 

како чинител што е комплементарен со повеќе развојни 
моменти во областа на спортот ќе даде нова насока кон 
посеопфатна проекција и искористување на ресурсите 
кои произлегуваат од капиталните инвестиции во 
спортската инфраструктура, вклучително и преку орга-
низацијата на спортски настани од висок меѓународен 
карактер (европски и светски првенства, Медитерански 
игри и слично). На глобално ниво, општо признат е и 
фактот дека преку спортскиот туризам со најбрза дина-
мика се постигнува зголемување на  процентот на учес-
тво на спортот во бруто националниот приход што 
следствено води и кон останати економски придобивки 
како што е, на пример, зголемувањето на процентот на 
вработеност. Постоењето на функционален, целосно 
усогласен концепт за промоција на спортскиот туризам 
води кон меѓународно етаблирање на ресурсите во Ре-
публика Македонија преку спортот.   
 

III. ОБЕМ И ЦЕЛИ НА МЕЃУНАРОДНАТА  
СОРАБОТКА 

 
III. 1 Мултилатерална соработка – во рамки на Со-

ветот на Европа, УНЕСКО, Европската Унија, Светска-
та анти-допинг агенција и меѓународните спортски 
асоцијации;   

III. 2  Билатерална и соработка;  
III.3  Борба против допингот во спортот (обврзувач-

ки меѓународен акт – Конвенција / УНЕСКО); 

III.4 Борба против насилното и недостојно однесу-
вање на спортските настани, посебно на фудбалските 
натпревари (обврзувачки меѓународен акт – Конвенци-
ја);  

Овој сегмент се однесува на унапредување на меѓу-
народната соработка на Република Македонија во рам-
ки на Советот на Европа (во натамошниот текст: СоЕ), 
УНЕСКО, Европската Унија, Светската анти-допинг 
агенција и меѓународните спортски асоцијации соглас-
но препораките и меѓународните акти кои го третираат 
спортот произлезени од истите, заради трансфер на 
влијанието на меѓународната спортска сфера врз наци-
оналната и комплементирање  на националните поли-
тики во спортот кореспондентно на политиките на Вла-
дата на Република Македонија.  

 
III.1 МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА 

 
Паралелно со процесот на стекнување независност 

на Република Македонија во 1991 година, преку нејзи-
ното зачленувањево рамки на меѓународните организа-
ции и други релевантни регионални организации и 
иницијативи, започна и процесот на нејзино етаблира-
ње и позиционирање на меѓународен план преку воспо-
ставување комуникација, развивање соработка и стек-
нување членство во меѓународните спортски организа-
ции. За целиот овој период, Република Македонија на-
стојува да се промовира како одговорен субјект во ме-
ѓународните односи, прифаќајќи ги основните принци-
пи и цели содржани во Повелбата на ОН како постула-
ти врз кои се темели нејзината надворешна политика. 
На регионален план, Република Македонија настојува 
да ги унапреди добрососедските односи, соработката и 
одржливиот развој на регионот на кој му припаѓа.  

Уште од самото пристапување во членство во СоЕ 
(9 ноември 1995 година), како пан-европска организа-
ција која здружува 47 земји членки, Република Маке-
донија, како демократски и евро-атлански ориентирана 
земја, сериозно пристапи кон обврските кои ги подраз-
бира едно вакво членство стремејќи се кон искористу-
вање на можноста од здружувањето со останатите 
европски земји за градење иднина темелена врз заед-
нички вредности и принципи насочени кон заштита на 
државниот, национален, политички, културен и еко-
номски идентитет.  

Спортот претставува социјална и културна актив-
ност темелена на доброволен избор кој овозможува 
контакти помеѓу европските земји и нивните граѓани и 
игра фундаментална улога во реализација на целите на 
Советот на Европа преку зајакнување на врските меѓу 
луѓето и низ развивање на свесноста за европскиот 
културен идентитет – што е дел од Европската спорт-
ска повелба/Код на спортска етика (Препорака бр. 
Р(92)13 рев) усвоена од страна на Советот на мини-
стрите при СоЕ на 24 септември 1992 година на 480-
иот Состанок на замениците министри и повторно 
разгледана на нивниот 752 состанок на 16 мај 2001 го-
дина, а упатена до земјите потписнички на Повелбата 
меѓу кои е и Република Македонија.  

Следејќи ги процесите за воспоставување на демо-
кратските односи во сите аспекти, Република Македо-
нија, со самото стапување во полноправно членство во 
СоЕ, започна да учествува во активностите во сферата 
на спортот администрирани од страна на Постојниот 
комитет за развој на спортот.  

Соработката на Република Македонија со СоЕ во 
областа на спортот, низ изминатите години, следствено 
се одрази и со прилагодување на националното закон-
ско уредување кое ја третира оваа сфера со европските 
стандарди во согласност и со меѓународните инстру-
менти кои се однесуваат на дејноста спорт.  
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Следствено одлуката произлезена од 981-иот соста-
нок на Комитетот на министри при СоЕ (одржан на 29 
ноември 2006 година) со која се одобрува процесот за 
воспоставување на новаформа на соработка во областа 
на спортот, односно Европската парцијална спогодба 
во спортот – ЕПАС – за земјите членки, преку која се 
отвора нивната идна перспектива за продолжување на 
континуитетот на програмите започнати во рамки на 
Постојниот комитет за развој на спортот, и што по не-
говото укинување истата година предложената спогод-
ба, претставува единствениот инструмент што Комите-
тот на министри го понуди во правец на идно заеднич-
ко делување на земјите членки во оваа област, а со цел 
Република Македонија да не остане надвор од тековите 
од областа на спортот заради новиот облик на админи-
стрирање во спортот во рамки на СоЕ, како и мнозинс-
твото земји членки, ја поддржа и е потписник на оваа 
спогодба со што на СоЕ му се даде можност да ја опе-
рационализира нејзината улога како платформа за идна 
европска соработка во спортот. Секако, тоа значи и 
зголемување на обврските на Република Македонија во 
смисла на зголемување на фискалните импликации врз 
Буџетот по тој однос.  

На 11 мај 2007 година, СоЕ ја усвои Резолуцијата 
CM/Res(2007)8 за воспоставување Европска парцијал-
на спогодба во спортот.   

Како постојано административно тело во рамки на 
СоЕ, за иницијален период од три години, Европската 
парцијална спогодба во спортоте воспоставена од стра-
на на Комитетот на министри на 13 октомври 2010 го-
дина.  

Во 2011 година, Европска парцијална спогодба во 
спортот продолжи да се проширува и да пристапува 
кон соработка со Европската Унија и останати спорт-
ски движења низ здружени проекти како и кон сорабо-
тка со нејзините партнери, односно:  

Меѓународни организации –   
- Европската комисија при ЕУ – одделот за спорт;  
- УНЕСКО – каде Република Македонија е полно-

правна членка;  
Меѓународни спортски невладини организации –  
- ЕНГСО (Европска невладина спортска организа-

ција) – каде Република Македонија, преку соодветниот 
организационен облик е полноправна членка;  

- УЕФА – каде Република Македонија, преку соод-
ветниот организационен облик е полноправна членка;  

- ВАДА – (Светска анти-допинг агенција) – каде Ре-
публика Македонија, преку соодветниот организацио-
нен облик е полноправна членка;  

Мултилатералната соработка во оваа област треба 
да даде одговор како ќе се развива спортот во рамки на 
процесите за европско обединување на сите полиња, 
посебно за транзициските земји од Југоисточна Европа 
кои настојуваат да фатат приклучок со останатите, по-
развиени земји, вклучително нашата.  

 
III.2 БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА  

Дел од целите и приоритетите на Република Маке-
донија во надворешната политика, односно:  

- промоцијата на своите национални вредности и 
интереси; 

- градењето сестрани односи на соработка со сите 
држави од непосредното и поширокото соседство – ка-
ко на билатерален план, така и во рамки на регионал-
ните иницијативи и проекти по пат на учество во по-
стојаните процеси за регионална соработка во целиот 
регион на Југоисточна Европа;  

- континуираниот ангажман насочен кон унапреду-
вање и натамошно збогатување на односите со демо-
кратски определени држави со кои Република Македо-
нија има, во голема мерка, традиционално добри и раз-
виени односи;  

- учеството во работата на сите значајни организа-
ции промовирани преку Министерството за надвореш-
ни работи, ја отвораат можноста за делување на Аген-
цијата за млади и спорт во областите од своја надлеж-
ност. Изминатиов период, во насока на билатералните 
односи, Агенцијата за млади и спорт има направено по-
веќе иницијативи за потпишување договори за билате-
рална соработка со држави од непосредното и поширо-
кото соседство на ниво на органи на управа надлежни 
за работите од областа на спортот. Активностите насо-
чени кон воспоставувањето билатерална соработка со 
земјите од нашиот регион се темелат врз стремежот на 
Република Македонија за влез во Европската Унија со 
цел да се искористат искуствата на оние кои веќе го ос-
твариле тој процес, негувајќи ги притоа темелните 
вредности на истата во смисла на заштита на демокра-
тијата, владеењето на правото и почитувањето на ос-
новните човекови права и слободи кои, секако, корес-
пондираат и со делокругот на работењето на Агенција-
та за млади и спорт.  

Соработката, главно, е насочена во правец на раз-
мена на искуства заради воведување на спортот во рам-
ки на функционирање на едно модерно општество кон 
кое Република Македонија се стреми, како и кон олес-
нување на законските и институционални реформи не-
опходни за остварување заеднички цели и интереси од 
областа на спортот.  

Во рамки на средбите на претставници на Агенција-
та за млади и спорт со претставници од државни орга-
ни одговорни за работите од областа на спортот од 
други земји, посебно на настани од мултилатерален ка-
рактер и регионални средби на ниво на експерти за 
спорт на кои до 2008 година повиканите редовно при-
суствуваа, вклучително формалните и неформални 
конференции на европски министри одговорни за спор-
тот кои се одржуваат на секои две години во организа-
ција на СоЕ, во неформалните разговори од билатера-
лен карактер се потенцира потребата за зајакнување на 
меѓусебните врски во правец на интензивирање на би-
латералните односи и соработката во областа на спор-
тот. Имено, во дел од заклучоците кои произлегуваат 
од таквите средби редовно се истакнува потребата за 
регионална соработка на земјите од Европа на секое 
поле, вклучително и во спортот.   

Консеквентно на дел од одредбите содржани во 
Европската спортска повелба (Препорака бр. Р(92)13 
рев) каде се вели дека „треба да се поттикнуваат спорт-
ските организации кон воспоставување меѓусебни ко-
рисни спогодби, заемно, како и со потенцијални парт-
нери од областа на медиумите и комерцијалниот се-
ктор, избегнувајќи притоа каква било експлоатација на 
оние кои се занимаваат со спорт.“, Агенцијата за млади 
и спорт утврди определби во оваа насока, со цел:  

- овозможување подобри услови за тренинг;   
- аклиматизација и подготовки за претстојни меѓу-

народни натпревари;   
- заради остварување успешни подготовки за учес-

тво на Олимписки и Параолимписки Игри;  
- обука и размена на искуства помеѓу тренери, су-

дии и останат спортски персонал;   
- обезбедување донации;  
- соработка и заедничко лобирање пред матичните 

меѓународни асоцијации за работи од заеднички инте-
рес и заради учество во органи и тела на истите;  

- соработка заради размена на најнови публикации 
од областа на спортот и физичката култура;  

- работа на заеднички истражувачки проекти и на-
учни трудови во областа на спортот и нивна заедничка 
афирмација.  

Наведените цели претставуваат перспектива која ја 
осигурува билатералната соработка.  
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Во овој дел, битно е да се споменат и билатералната 
и мултилатералната соработка кои националните 
спортски федерации од Република Македонија ги ос-
тваруваат самостојно преку неколку облици, и тоа:  

1. Билатерална соработка со поедини спортски фе-
дерации од други земји поради размена на спортска 
експертиза поврзана со повеќе процеси кои се дел од 
спортот, односно: размена на тренери и останат спорт-
ски персонал, обуки по разни основи, размена на спор-
тисти заради обезбедување соодветен спаринг во пре-
срет на настапи во рамки на некои позначајни меѓуна-
родни натпревари (во индивидуалните спортови), дого-
варање пријателски мечеви (во екипните спортови);  

2. Билатерална соработка со поедини национални 
спортски федерации од други земји заради координа-
ција и заедничко делување во рамки на меѓународните 
спортски асоцијации и одбрана на заедничките интере-
си, кои се најчесто регионални;   

3. Билатерална соработка и унапредување на прија-
телството со посилни спортски федерации од други 
земји заради обезбедување донации;  

4. Регионална соработка заради настап во рамки на 
регионални и балкански лиги и останат регионален си-
стем на натпревари;  

5. Мултилатерална соработка и соодветно делување 
во рамки на европските и светски спортски федерации 
заради исполнување на многу аспекти кои се од обвр-
зен карактер, вклучително поради следење и аплицира-
ње за учество во рамки на програмите кои ги промови-
раат меѓународните спортски асоцијации со цел за пот-
помагање на националните спортски федерации во раз-
лични сфери на интерес.  

Националните спортски федерации, исто така, во 
периодот од 1992 година до денес, го понесоа спорт-
скиот субјективитет на самостојност и афирмација на 
Република Македонија преку зачленувањето и делува-
њето во рамки на меѓународните спортски асоцијации.  

Преку следење на работата на Македонскиот олим-
писки комитет (во натамошниот текст: МОК)во пос-
ледните години, може да се забележи интензивирање 
на активностите поврзани со воспоставувањето билате-
рална соработка со повеќе национални олимписки ко-
митети на други земји. За бенефитот од таквите актив-
ности повикан да одговори е МОК. За остварување на 
заедничките цели и интереси на МОК  и Агенцијата за 
млади и спорт, двата субјекта треба поинтензивно да 
работат во насока на изнаоѓање модел за зајакнување 
на меѓусебната соработка во делувањето на ова полеод 
што, секако, најголема корист би имале македонските 
спортисти.   

Наведеното во овој сегмент, како чинител во разво-
јот на спортот, треба да предизвика аналитичка прием-
чивост со цел за креирање посебно согледување во од-
нос на сето она што го третира меѓународната сорабо-
тка на Агенцијата за млади и спорт, националните 
спортски федерации и МОК во дејноста спорт. Поради 
објективитетот поврзан со предвидувањето, непредви-
дувањето, одобрувањето или, пак, неодобрувањето фи-
нансиски средства за оваа намена низ годините заради 
непосредно следење и директно учество во споменати-
те процеси, оваа програма ја нотира неопходноста за 
поинтензивно и координирано вклучување на повика-
ните страни во рамки на СоЕ, вклучително оние орга-
низирани од страна на меѓународните спортски асоци-
јации во периодот кој е предмет на програмирање.  

Мултилатералната и билатералната соработка допи-
раат активности поврзани со меѓународни конвенции и 
останати односни акти од делокругот на спортот каде 
покрај елементите од соработката насочени кон заемно 
надополнување и асистенција заради подигнување на 
нивото на делување на Република Македонија во обла-
ста на спортот, постојат и оние од обврзен карактер во 
дел од сегментите кои поради нивната значајност по-

станаа и протоколарни сфери без чиј тертман и задово-
лување на поедини законски уредби (кои се дел и од 
меѓународното спортско право во овие области) произ-
лезени од истите, спортистите од Република Македо-
нија не би можеле да имаат соодветен излез на меѓуна-
родната спортска сцена, ниту пак, при неисполнување 
на некои односни обврски, во Република Македонија 
би можеле да се организираат спортски настани од по-
висок ранг.  
III.3 БОРБА ПРОТИВ ДОПИНГОТ ВО СПОРТОТ (об-
врзувачки меѓународен акт – Конвенција / УНЕСКО) 

 
„Допинг во спортот“ значи употреба на фармаколо-

шки допинг примероци (супстанци), односно, средства, 
или, пак, допинг методи од страна на спортисти. „Фар-
маколошки допинг примероци, односно, средства, или, 
пак, допинг методи“ се оние фармаколошки допинг 
примероци или методи кои се забранети од страна на 
меѓународни релевантни спортски организации и се 
појавуваат на документ одобрен од страна на Монито-
ринг групата при СоЕ одговорна за спроведување на 
Меѓународната конвенција против допингот во спор-
тот на УНЕСКО, односно, на Листата на забранети 
супстанци и методи на Светската анти-допинг агенци-
јаили Меѓународниот олимписки комитет.  

Република Македонија ја има ратификувано Меѓу-
народната конвенција за борба против допингот на 
УНЕСКО на 19 август 2008 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 103/08).   

Конвенцијата против допингот во спортот е единс-
твен меѓународен правен инструмент во борбата про-
тив допингот. Таа е отворена за пристапување за сите 
земји во светот.  

Главна цел на Конвенцијата е унапредување на 
мерките кои треба да се преземат во борбата против 
допингот на национално и меѓународно ниво. Конвен-
цијата не се стреми да создаде едноличен анти-допинг 
модел, туку уредува одреден број заеднички стандарди 
и регулативи кои договорните страни имаат за цел да 
ги усвојат во вид на законски, финансиски, технички, 
едукативни и останати мерки.  

Духот на Конвенцијата произлегува од политичката 
желба во правец на помагање во заштитата на спорт-
ската етика како и во правец на зачувување на интегри-
тетот на „чистиот“ спорт.  

Пристапувајќи и придружувајќи се кон принципите 
и целите на Конвенцијата, Република Македонија пре-
зема обврска да спроведе сопствена национална поли-
тика во однос на борбата против допингот во спортот, 
односно:  

- да формира национално координативно тело за 
борба против допингот;  

- да ја намали фреквенцијата на допинг супстанци и 
останати забранети допинг средства и методи;  

- да ја засили допинг контролата и да ја подобрат 
технологијата во однос на неговото откривање;  

- да обезбеди едукација и информираност во правец 
на борбата против допингот;  

- да ја гарантира ефикасноста на санкциите кои се 
преземаат против спортистите кои применувале до-
пинг;  

- да соработува со спортските организации на меѓу-
народен план во борбата против допингот;  

- да користи акредитирани анти-допинг лаборато-
рии.  

Прв координиран пристап кон проблематиката на 
допингот во спортот е направен во 1998 година кога 
Меѓународниот олимписки комитет одлучи да свика 
Светска конференција на која ќе се дискутира за до-
пингот. Истата е одржана во периодот од 2-4 февруари 
1999 година во Лозана, Швајцарија. Од оваа Конферен-
ција произлезе Лозанската декларација за допингот во 



 Стр. 44 - Бр. 4                                                                                      9 јануари 2013 
 

спортот која предвиде востановување независна меѓу-
народна анти-допинг агенцијасо препорака истата да 
биде оперативна до започнување на ЛОИ 2000 во Сид-
неј, Австралија.  

Согласно Лозанската декларација, на 10 ноември 
1999 година во Лозана е формирана Светската анти-до-
пинг агенцијана иницијатива на Меѓународниот олим-
писки комитет, а со широка поддршка од страна на 
многу влади, спортски организации и останати јавни и 
приватни субјекти кои делуваат во спортот. ВАДА е 
формирана со единствена цел – да ја промовира и коор-
динира меѓународната борба против допингот во спор-
тот.  

Светскиот анти-допинг код беше усвоен од страна 
на ВАДА на 5 март 2003 година во рамки на Светската 
конференција за допингот во спортот која се одржа во 
Копенхаген, Кралството Данска. Светскиот анти-до-
пинг код е едногласно прифатен и усвоен како основа 
во заедничката борба против допингот во спортот. Ко-
дот стапи на сила на 1 јануари 2004 година. Истиот е 
веднаш прифатен од страна на Македонскиот олимпи-
ски комитет (МОК) и Федерацијата за спорт и рекреа-
ција на лицата со инвалидитет.  

Од оваа Конференција произлезе и Копенхагенска-
та декларација за анти-допинг во спортот која претста-
вува политички документ преку кој владите ја искажаа 
својата намера за формално признавање и имплементи-
рање на Светскиот анти-допинг код. Република Маке-
донија е потписник на истата. Оваа иницијатива, всуш-
ност, претставува прв чекор кон подготовка на Меѓуна-
родната конвенција против допингот во спортот на 
УНЕСКО.  

Бидејќи многу влади не можат да бидат правно об-
врзани со невладин документ како што е Светскиот ан-
ти-допинг код, тие, согласно неговите одредби, а имај-
ќи ја предвид Копенхагенската декларација за анти-до-
пинг во спортот, ја формулираа Меѓународната кон-
венција против допингот во спортот под покровителс-
тво на УНЕСКО.  

Меѓународната конвенција против допингот во 
спортот е едногласно усвоена на 33-то Генерално со-
брание на УНЕСКО на 19 октомври 2005 година каде 
преку свои соодветни претставници, присуствуваше и 
Република Македонија. Оваа Конвенција претставува 
прв акт од овој вид против допингот кој има универза-
лен дострел.  

Кореспондентно на напорите на УНЕСКО, и СоЕ 
(повикувајќи се на Европската спортска повелба усвое-
на од страна на Комитетот на министри при Советот на 
Европа на 24 септември 1992 година и ревидирана на 
16 мај 2001 година, вклучително Кодот на спортска 
етика како дел од истата – создадени со цел да воспо-
стават исти принципи во спортот кои ќе важат за сите 
земји од Европа), исто така, континуирано работи на 
оваа проблематика и редовно упатува препораки до 
своите земји членки за нејзина итна ратификација.  

Дека допингот претставува ризик кога се во праша-
ње моралните принципи и образовните вредности по-
тврдува и Меѓународната повелба за физичко образо-
вание и спорт на УНЕСКО како и Олимписката повел-
ба.  

Анти-допинг конвенцијата (произлезена од СоЕ), 
вклучително нејзиниот Дополнителен протокол, прет-
ставува меѓународен правен инструмент кој дава пре-
пораки во однос на борбата против допингот, а Репуб-
лика Македонија ја има ратификувано на 30 март 1994 
година. Стапила на сила на 1 мај 1994 година.  

Дополнителниот протокол кон оваа конвенција е 
потпишан (прифатен – што е еден од предвидените 
правни инструменти) од страна на Република Македо-
нија на 12 септември 2002 година во Варшава.  

Најзначајните финансиски импликации кои произ-
легуваат од Меѓународната конвенција против допин-
гот во спортот на УНЕСКО се однесуваат на програми-
те за допинг контрола. Со нејзината ратификација, Ре-
публика Македонија, покрај останатите, презеде обвр-
ски и за воведување ефективна и ефикасна национална 
програма за тестирања, осносно, допинг контроли.  

Имено, борбата против допингот во спортот може 
да биде ефикасна единствено доколку во секоја земја 
постојат допинг контроли и, доколку истите се изведу-
ваат „без претходно известување, надвор и за време од 
натпреварите“ (член 2 од Конвенцијата – дефиниции).  

Без разлика на Конвенцијата, развојот на програми-
те за допинг контрола и подложувањето на истата по-
стануваат и услов за учество во рамки на меѓународни 
спортски настани.  

Во последниве години, допингот во спортот зема 
огромен замав ширум светот и постана еден вид софисти-
циран проблем. Штетните последици од допингот се поз-
нати и за нив постои општ светски консензус. Неподелено 
е мислењето на повиканите од сферата на допингот дека 
во Република Македонија се употребуваат недозволени 
супстанци и методи во спортот. Голем е бројот на спорти-
стите кои тоа го прават на своја рака, што воедно претста-
вува и непосредна опасност за самите спортисти. Повику-
вајќи се на Меѓународната конвенција против допингот 
во спортот на УНЕСКО која преку инструментот на неј-
зина ратификација е дел од македонското законодавство, 
покрај обврските произлезени од овој правен инструмент 
за вршење допинг контроли, Република Македонија, пре-
ку Националната анти-допинг комисија при Агенцијата за 
млади и спорт, во претстојниот период определен во овој 
програмски документ, ќе реализира годишни програми 
кои опфаќаат вршење допинг контроли врз македонски 
спортисти, вклучително кампањи за подигање на свеста 
во оваа сфера на сите повикани страни вклучени во спо-
ртот. 

 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

Здравствената заштита во спортот се темели на ста-
вот дека спортската медицина, првенствено, припаѓа на 
примарната здравствена заштита, а поголемиот број 
специфични спортско-медицински клинички ентитети 
се третираат во рамки на соодветните клинички дис-
циплини. Поради тоа, здравствената заштита кај спор-
тистите во најголем дел се однесува на превентивни 
здравствени прегледи и оценување на физичките спо-
собности што, согласно законската регулатива во Ре-
публика Македонија, е аспект од обвзувачки карактер 
за сите спортисти, членови на спортски клубови, кои се 
вклучени во систем на натпревари организиран од 
страна на националните спортски федерации. Секако, 
во оваа насока, од значење е спроведувањето контроли 
заради утврдување на почитувањето на односните об-
врски за извршување здравствени прегледи од страна 
на повиканите, вклучително активности поврзани со 
подигање на нивната свест за последиците од нивното 
неспроведување.  

 
III.4 БОРБА ПРОТИВ НАСИЛНОТО И НЕДОСТОЈНО 
ОДНЕСУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ НАСТАНИ, ПО-

СЕБНО НА ФУДБАЛСКИТЕ НАТПРЕВАРИ  
(обврзувачки меѓународен акт – Конвенција) 

 
Доживувајќи ги остварувањата на спортистите, гле-

дачите и целата јавност ја пресоздаваат и умножуваат 
нивната вредност при што се создава потенцијал цело-
то општество да постане најмасовен репродуктивец на 
спортот, што претставува вредност самото по себе, 
креирајќи процес на обединување на личното и коле-
ктивното искуство, вклучително развивајќи сензибили-
тет за националното себепостоење.  
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Република Македонија ја има ратификувано – 
Европската конвенција за насилното и недостојно од-
несување на гледачите на спортските настани, посебно 
на фудбалските натпревари – на 30 март 1994 година, а 
стапила на сила на 1 мај истата година, а во македон-
ското законодавство, оваа проблематика е уредена до 
одреден степен.  

Сепак, насилството во спортот е актуелна општес-
твена појава со широки реперкусии, чии мотиви, глав-
но, лежат надвор од спортот, а истиот, најчесто, се ко-
ристи како сцена за негова манифестација.  

Со оглед на тоа што сите чинители кои се повикани 
во насока на спречување на насилното и недостојно од-
несување во спортот имаат посебни, но комплементар-
ни одговорности во борбата против оваа појава, а имај-
ќи предвид дека повиканите државни органи и инсти-
туции, во соработка со спортските субјекти и останати-
те вклучени страни, треба заедно да делуваат врз оства-
рувањето на заедничката цел на сите соодветни нивоа, 
односно да обезбедат мирно одвивање на спортските 
натпревари и спортски манифестации што ги организи-
раат, истите треба да ги нотираат и недостатоците во 
законското уредување на овој делокруг со цел правил-
но определување на насоките за намошно успешно и 
коодинирано постапување. Активностите се насочени 
во неколку сегменти, и тоа:  

- целосно спроведување на односната меѓународна  
конвенција од страна на сите повикани чинители;  

- целосно почитување на постојното законодавство 
кое ја третира оваа проблематика;  

- изнаоѓање концепт со кој ќе се диференцираат на-
вивачите од оние кои манифестираат насилно однесу-
вање на спортсктите настани;  

- континуирана соработка и учество во рамки на 
активностите на Постојниот комитет за спречување на 
насилното однесување на спортските настани при СоЕ 
заради следење на најновите трендови во оваа пробле-
матика и примена на препораките кои СоЕ ги дава;  

- воспоставување модел на системска комуникација 
со навивачките групи и вклучување експерти од повеќе 
области во тие процеси заради нивно насочување кон 
вистинските вредности кои произлегуваат од спортот;  

- инензивирање на активностите на Националното 
координативно тело за спречување на насилството на 
спортските терени при Агенцијата за млади и спорт;  

- остварување работни и едукативни средби со на-
ционалните спортски федерации и спортски клубови во 
насока на продлабочување на соработката на ова поле.  

 
IV. ПОЗНАЧАЈНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА 
ВО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС  
Преку релизација на проектите за изградба на 

спортска инфраструктура, што претставува основен 
предуслов за зголемување на вклученоста на граѓаните 
во спортот и „Спортот за сите“, спортот, покрај про-
сторно, се проширува и во делокругот на подигнување 
на нивото на нивното општо здравје што, имплицитно, 
преку зголемување на нивната продуктивност, доведу-
ва и до сообразување и комплементирање на овие аспе-
кти со создавањето квалитативни придобивки и врз де-
локругот на социјалните политики и пазарот на трудот, 
а со тоа и врз подобрувањето на самата економија на 
Република Македонија.  

Програмата за капитални инвестиции во спортот за 
реализација на подобрувањето на спортската инфра-
структура низ изградба на спортски објекти, опфаќа:  

 
изградба на спортски сали  
Со оглед на недостигот од спортски објекти од овој 

вид во многу единици на локалната самоуправа, мож-
ностите и придонесот кој го нудат спортските сали се 
во насока на нивно целодневно искористување, а со 

цел да ги задоволат побарувањата на различните фор-
ми на вклученост на граѓаните во спортските активно-
сти поаѓајќи од училишниот спорт, спортските клубо-
ви, националните тимови во повеќе спортови и спорти-
сти поединци и, секако, „Спортот за сите“, односно, 
спортската рекреација како определба за задоволување 
на апектот за масовност во спортот. Владата на Репуб-
лика Македонија, преку Програмата за изградба на 
спортските сали во целата држава, сака да ја ублажи 
состојбата од овој недостиг и да создаде основни усло-
ви за стратешки профилиран развој на младите во Ре-
публика Македонија.  

 
изградба на фудбалски игралишта   
Фудбалот е еден од најпопуларните спортови, осо-

бено полуларен и во Република Македонија и токму за-
тоа му е посветено посебно внимание. Игралиштата се 
со стандардни димензии со вештачка трева, согласно 
стандардите на ФИФА/УЕФА, со цел овозможување 
тренинг и натпревари и во зимскиот период. Фудбал-
ските игралишта ќе бидат центри за развој на младин-
ски фудбалски школи од каде очекуваме да произлезат 
нови фудбалски таленти.  

 
изградба на повеќенаменски игралишта  
За развој на спортската рекреација, односно „Спор-

тот за сите“, најдобар начин да се создадат услови е из-
градба на повеќенаменскиигралишта. Повеќенаменски-
те игралишта ќе бидат достапни за сите граѓани за 
спортување, рекреирање и одигрување натпревари во 
повеќе спортови. Истите ќе можат да се користат дено-
ноќно, што значи дека треба да постанат место за соби-
рање и дружење на младите генерации, што претставу-
ва придонес кон создавање здрава младина. Секако, тоа 
претставува исклучително добра превентива во борба-
та против пороците на модерното живеење.  

 
изградба на тениски терени 
Со изградбата на тениски терени, на нашите млади 

тениски таленти им овозможуваме да се развиваат во 
идни професионали тенисери, но истовремено им овоз-
можуваме и на сите рекреативци, број кој секојдневно 
се зголемува со оглед на популарноста на овој спорт, 
но и поаѓајќи од искуствата од досега изградените те-
ниски терени, да се вклучат во рекреативниот аспект 
на практикување на тенисот. Тениските терени се со-
времени, целосно инфраструктурно компатибилни, со 
осветлување за ноќни натпревари, пристапни патеки, 
жичана ограда и, што е најбитно, најсовремена подлога 
по сите стандарди на меѓународната тениска асоција-
ција. 

 
изградба на трим патеки 
Следејќи ги определбите за подигнување на квали-

тетот на живеење на граѓаните од сите социјални стру-
ктури во духот на „Спорт за сите“, трим патеките, како 
светски тренд и спортска понуда која е за нив најлесно 
достапна, ќе придонесе за сеопфатно вклучување на 
граѓаните во насока практикувањето на спортските 
активности да постане своевидна филозофија на живее-
ње. Справите за вежбање ќе бидат дополнителен ас-
пект за збогатување на оваа спортска содржина.  

 
реконструкција и адаптација на постојни спорт-

ски објекти  
Во рамки на Проектот за реконструкција и адапта-

ција на постојни спортски објекти, планирана е рекон-
струкција и адаптација на постојни спортски објекти, а 
со тоа и нивно ставање во функција на спортот и 
спортските активности. Покрај тоа, сите спортски обје-
кти чија изградба е започната, ќе се доизградат.  
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изградба на пливачки базени   
Планирана е изградба на два затворени пливачки 

базени со меѓународни стандарди за ватерполо, однос-
но со димензии 33м-25м. Базените ќе бидат пристапни 
и за задоволување на потребите на пливачките клубо-
ви, за обука во пливачките спортови наменета за учи-
лишната младина, вклучително за спортска рекреација 
на граѓаните преку нивно вклучување во активностите 
на водените спортови.  

Заради проширување на спортската понуда во оваа 
смисла, оваа програма во овој дел ќе се надополнува 
согласно иницијативите од страна на граѓаните и 
спортските субјекти преку изнаоѓањето нови модели и 
концепти, а секако, во сообразност со потребите, вклу-
чително оние поврзани со врвниот спорт што во најго-
лем дел се однесува на изградба на спортски центар за 
висински и базични подготовки согласно можностите.  

Основен предуслов за реализација на каква било 
активност од дејноста спорт претставува функционал-
носта на спортските терени и објекти. Заради рента-
билно администрирање, при што неопходно е запазува-
њето на намената за која тие се изградени, треба да се 
пристапи кон интервенција во законските регулативи 
во насока на нивно класифицирање заради утврдување 
натамошни надлежности по тој однос, односно созда-
вање концепт за нивно стопанисување и одржлив раз-
вој, како и  утврдување на начинот на инвно користење 
од страна на сите спортски субјекти вклучени во спор-
тот.  

 
V. ОБЕМ НА СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ОСТВАРУ-

ВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС ВО СПОРТОТ 
 
Финансирањето на оваа програма, вклучително 

планирањето, обезбедувањето, и брзиот трансфер на 
средствата и механизмите за контрола на реализирано-
то е предуслов и еден од најбитните фактори за оства-
рување на нејзините цели и приоритети.  

Реализацијата на оваа програма ќе кореспондира и 
ќе се планира во рамки на можностите на Буџетот на 
Република Македонија во секој предвиден фискален 
период.  

Со оглед дека механизмите на интервенции во за-
конските регулативи со кои се допира фискалната по-
литика на Република Македонија претполага определе-
ни процеси за кои е потребна подолга временска рамка, 
реализацијата на оваа програма ќе кореспондира и ќе 
се планира во рамки на можностите на Буџетот на Ре-
публика Македонија низ поддршка од централниот бу-
џет, вклучително буџетите на единиците на локалната 
самоуправа, како и преку отворената законска можност 
за основање Фондација за развој на спортот согласно 
закон.  
 

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.  

 
Бр. 41-6936/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

109. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/09, 36/11 и 51/11), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 годи-
на, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СУБВЕНЦИOНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧ-

КАТА НА ЕНЕРГИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
I. Појдовна основа 
Владата на Република Македонија со оваа програма 

врши субвенционирање на потрошувачката на енергија 
(електрична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лес-
но масло за домаќинства / нафта за домаќинство и цен-
трално греење) во 2013 година. 

Со оваа програма се обезбедува континуитет во 
субвенционирањето на потрошувачката на енергија, 
кое Владата на Република Македонија го вршеше врз 
основа на Програмата за субвенционирање на потро-
шувачката на енергија („Службен весник на Република 
Македонија”  бр. 8/12 и 83/12 ). 

 
II. Корисници 
Корисници на оваа програма се домаќинства кои се 

корисници на право на социјална парична помош и се-
мејства корисници на правото на постојана парична по-
мош ( во понатамошниот текст:  корисник). 

Домаќинства на кои поради работно ангажирање за 
извршување на јавни работи времено им мирува право-
то на социјална парична помош, не се сметаат за корис-
ници на оваа програма. 

Корисникот го остварува надоместок по основа на 
субвенција на дел од потрошената енергија ( електрич-
на енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно масло за 
домаќинства /нафта за домаќинство и централно грее-
ње), доколку: 

- остварува право на социјална парична помош или 
постојана парична помош, согласно  со Законот за со-
цијалната заштита и  

- извршил плаќање за потрошената енергија, иско-
ристена и платена  во период од 01.01.2013 година до 
31.12.2013 година.  

 
III. Мерки 
Надоместокот за субвенција за потрошена енергија 

ќе се исплаќа на месечна основа.  
Висината на месечниот надоместок за субвенција 

изнесува 700 денари. 
 
IV. Модалитети на субвенции 
Модалитетите на субвенциите ќе зависат од видот 

на енергенсот за кој ќе се определи корисникот за 
оствaрување на надоместокот за субвенционирање на  
трошокот. 

За остварување на субвенционирање на потрошена 
енергија ( електрична енергија, огревно дрво, јаглен, 
екстра лесно масло за домаќинства /нафта за домаќинс-
тво и централно греење ), ќе се земаат во предвид сме-
тките од јануари 2013 до декември 2013 година. 

Надоместокот за субвенција корисникот го оствару-
ва во месечен износ од 700 денари. Доколку износот на 
сметката е помал од 700 денари, се исплаќа надоместо-
кот за субвенција за потрошена енергија до износот на 
сметката. 

- Надоместокот за потрошена електрична енергија 
ќе се исплаќа за секоја платена месечна сметка за по-
трошена електрична енергија, која соодветствува со 
адресата на која живее корисникот. Во случај  кога на 
иста адреса со едно електрично броило живеат повеќе 
корисници,  надоместок за субвенција поединечно ќе 
го оствари секој корисник.  

- Надоместокот за централно греење ќе се исплаќа 
за секоја платена месечна сметка за централно греење 
која соодветствува со адресата на која живее корисни-
кот. Во случај кога на иста адреса живеат повеќе ко-
рисници,  надоместок за субвенција поединечно ќе го 
оствари секој корисник. 
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- Надоместокот за останатите енергенси, за кои не 
се плаќа месечна сметка, ќе се исплаќа по приложена 
платена сметка, на име на носителот на правото или 
член на неговото семејство/домаќинство. Надоместо-
кот за субвенција се остварува во месечен износ  од 
700 денари до износот на приложената сметка, во кој 
период се исклучува од надоместок за субвенција за 
друг енергенс. 

Во периодот на важење на оваа програма, корисни-
кот може да поднесе барање за надоместокот за суб-
венција за различни енергенси, со тоа што во еден ме-
сец правото на субвенционирање на трошоците се ос-
тварува за еден вид на енергенс, во месечна висина од 
700 денари.    

V. Носители 
Оваа програма ќе ја спроведе Министерството за 

труд и социјална политика и центрите за социјална ра-
бота. 

Корисниците може да поднесат барање за оствару-
вање на надоместокот за субвенција за потрошена 
енергија од 1 јануари 2013 година до 31 декември 2013 
година. 

Барањето се поднесува до надлежниот центар за со-
цијална работа, според местото на живеење на корис-
никот. 

Кон барањето се поднесува следнава документаци-
ја: 

- платена сметка за електрична енергија или цен-
трално греење,  или 

- платена сметка (фискална сметка) и сметкопотвр-
да за останатите 

- енергенси, која гласи на  име на носителот на пра-
вото или член на неговото семејство/домаќинство. За 
екстра лесното масло за домаќинството, платената сме-
тка и сметко потврдата ќе се земаат во предвид за пер-
иод  согласно со прописите за продажба на овој вид 
енергенс. 

Субвенционирањето на потрошувачката на енергија 
престанува во следниве  случаи: 

- со престанување на користење на социјална па-
рична помош или постојана парична помош и 

- доколку субвенцијата е остварена врз основа на 
невистинити или нецелосни податоци, односно со зло-
употреба на истaтa. 

Корисникот треба да известува за секоја промена 
која се однесува на: 

-  промена на носителот за исплата и 
-  промена на домашната адреса. 
Исплатата може да  се врши во еден месец, кумула-

тивно и за повеќе платени  сметки во периодот на ва-
жење на оваа програма. 

Исплатата за огревен материјал (огревно дрво и јаг-
лен) и екстра лесно масло за домаќинства / нафта за до-
маќинство се врши по поднесена сметка за период од 
датата на платената сметка, а најдоцна до 31.12.2013 
година. 

Центарот за социјална работа води евиденција за 
корисниците за искористениот надоместок за субвен-
ција на месечна основа. 

Од страна на центарот за социјална работа се доста-
вува месечен извештај за бројот на корисници и изно-
сот на средствата до Министерството за труд и соци-
јална политика. 

 
VI. Извори на средства 
Програмата за воведување на субвенции за трошо-

ци за потрошена енергија за 2013 година ќе предизвика 
фискални импликации во висина од 74.000.000 денари, 
обезбедени во Буџетот на Република Македонија. 

Исплатата на средствата  од оваа програма ќе се вр-
ши истовремено со исплатата на правата на социјална  
парична помош и постојана парична помош. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 
година до 31 декември 2013 година.  

 
      Бр.41-8835/1 -12                Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република     
             Скопје                                      Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 
__________ 

110. 
Врз основа на член 121 став 2 од Законот за зашти-

та на потрошувачите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/2004, 77/2007, 103/2008 и 24/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 3.1.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 
ЗА ПЕРИОДОТ 2013 – 2014 ГОДИНА 

 
I. ВОВЕД 

Програмата за заштита на потрошувачите за перио-
дот 2013 –2014 година произлегува од  Законот за за-
штита на потрошувачите („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.38/04, 77/07, 103/08 и 24/11).  

Во Програмата се утврдуваат основните цели на по-
литиката за заштита на потрошувачите, мерките и 
активностите за промоција  и информирање на потро-
шувачите, советување, едукација,  како  и потребните 
финансиски средства за реализирање на програмата. 

 
II. ПРАВНА РАМКА 

Правната основа за регулирање на заштитата  на 
потрошувачите  е утврдена во членот 97 од Спогодбата 
за стабилизација и  асоцијација со Европската Унија, 
според кој Република Македонија треба  да ги усогласи 
стандардите за заштитата на потрошувачите со стан-
дардите на Европската Унија, со цел да се овозможи 
ефикасна заштита на потрошувачите и функционира-
њето  на пазарната  економија.  

Покрај Законот за заштита на потрошувачите, во 
Република Македонија и со  други закони се уредува  
заштитата на потрошувачите, како што се: Закон за 
безбедност на производите, Закон за стандардизација, 
Закон за акредитација, Закон за надзор на пазарот, За-
кон за трговија, Закон за заштита на потрошувачите 
при договори за потрошувачки кредити, Закон за без-
бедност на храна, Закон за туристичка дејност, Закон за 
угостителска дејност, Закон за домување, Закон за за-
штита на правата на пациентите, Закон за енергетика, 
Закон за локална самоуправа  и други.  

На заштитата на потрошувачите во договорните од-
носи кои не се регулирани со Законот за заштита на по-
трошувачите, се применувааат одредбите од  Законот 
за облигациони односи.  

 
 
III. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА 

ПОТРОШУВАЧИТЕ 
Основната цел на Програмата за заштита на потро-

шувачите утврдена во членот 122 од Законот за зашти-
та на потрошувачите е определување на политиката на 
заштитата на потрошувачите. 

Стратешките цели на Европската Унија утврдени во 
Стратегијата за потрошувачката политика 2014 – 2020 
година се: 

- зајакнување на заштитата   на потрошувачите; 
- подобрување на информираноста на потрошува-

чите; 
- подобрување на спроведувањето на прописите и 

заштита   на потрошувачите; и 
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- усогласување на   политиката  со  социјалните 
промени и  тековните движења на        правата  на по-
трошувачите. 

Поаѓајќи од овие стратешките  цели, во Програмата  
се уредува:  

1. Обезбедувањето на  повисоко ниво на заштита на 
потрошувачите, преку натамошна хармонизација со 
европското право, понатамошни  консултации и подо-
бро претставување на правата на потрошувачите; 

2. Создавање на услови за поголема правна заштита 
на потрошувачите и усогласување на политиките за за-
штита на потрошувачите со економските и општестве-
ните промени; и 

3. Прилагодување на потрошувачкото право за ефи-
касно решавање на споровите и подршка на интересите 
на потрошувачите во клучните сектори (дигитални ус-
луги, финансиски услуги, храна, енергетика, патнички 
услуги, јавните услуги, транспорт и др.)  
IV. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2013 И 2014 ГО-

ДИНА 
 А. А К Т И В Н О С Т И   З А   2 0 13  Г О Д И Н А 
1. МИНИСТЕРСТВО  ЗА  ЕКОНОМИЈА 
Министерството за економија активностите ќе ги 

реализира  во соработка со невладините организации 
од областа на заштитата на потрошувачите по пат на 
објавување на Јавен повик за доделување на финанси-
ски средства во висина од 500.000 денари за реализаци-
ја на програма (проект) и тоа за: 

 
Планирани активности 
1.1. Подготовка и печатење на 3 (три) брошури  и 

други промотивни материјали  за правата на потрошу-
вачите согласно законската регулатива   од областа на 
заштитата на  потрошувачите. 

 
Потребни средства:                        100.000 денари 
1.2. Промоција на Програмата за заштита на потро-

шувачите за периодот 2013-2014 година и законската 
регулатива од областа на заштитата на потрошувачите.  

Активноста ќе се реализира во соработка со: Мини-
стерството за здравство- Државен санитарен и здрав-
ствен инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, 
Министерството за образование и наука- Биро за развој 
на образованието, Државен пазарен инспекторат, биз-
нис заедницата, стопанските комори, здруженија на 
граѓани и Организација  на потрошувачите на Македо-
нија. 

Организирање на регионални семинари во: Тетово, 
Кочани, Струга  и Велес. 

 
Потребни средства:                             60.000 денари 
1.3.Промоција на брошури и други промотивни ма-

теријали од областа на заштитата на потрошувачите, 
како и информирање за последните измени и дополну-
вања на Законот за заштита на потрошувачите. 

Активноста ќе се реализира во соработка со: Држа-
вен пазарен инспекторат, Агенција за храна и ветери-
нарство, Министерството за здравство- Државен сани-
тарен и здравствен инспекторат, стопанските комори, 
бизнис заедницата, здруженија на граѓани и Организа-
ција  на потрошувачите на Македонија. 

Организирање на регионални семинари во: Берово, 
Крива Паланка, Струмица, Радовиш и Охрид 

 
Потребни средства:                             70.000 денари 
1.4. Подигање на свеста на потрошувачите за  ал-

тернативните форми за решавање на потрошувачките 
спорови (медијација и др.).  

Активноста ќе се реализира во соработка со: Мини-
стерство за правда, Државен пазарен инспекторат, Ми-
нистерство за здравство- Државен санитарен и здрав-
ствен инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, 

Министерство за животна средина и просторно плани-
рање- Државниот инспекторат за животна средина, 
бизнис заедницата, стопанските комори, здруженија на 
граѓани и Организација на потрошувачите на Македо-
нија. 

Организирање на регионални семинари во: Штип, 
Куманово, Кичево и  Неготино. 

 
Потребни средства:                             70.000 денари 
1.5. Соработка на Советот за заштита на потрошу-

вачите формиран од Владата со Советите за заштита на 
потрошувачите од пооделни општини и градот Скопје 
заради унапредување на соработката и согледување на 
степенот на реализацијата на локалните програми за за-
штита на потрошувачите во согласност со Програмата 
за заштита на потрошувачите. 

Активноста ќе се реализира во соработка со: Мини-
стерство за здравство- Државен санитарен и здравствен 
инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, Ми-
нистерство за транспорт и врски, Министерство за фи-
нансии, Министерство за образование и наука- Биро за 
развој на образованието, Министерство за локална са-
моуправа, Заедница на единиците на локалната самоу-
права, Организација на потрошувачите на Македонија, 
Градот Скопје и општините во Република Македонија. 

Организирање на две работни средби во Скопје и 
Битола. 

 
Потребни средства:                             30.000 денари 
1.6. Јакнење и подигање на  потрошувачката свест и 

култура, кое се состои  од: 
- информирање и советување на потрошувачите во 

рамки на советите за потрошувачи формирани во ло-
калните самоуправи и локалните, односно национални-
те невладини организации за заштита на потрошувачи-
те; 

- правни совети на потрошувачите; 
- медиумски кампањи; 
- учество во донесувањето на законската регулати-

ва; 
- консултанска подршка на локалните совети за за-

штита на потрошувачите; и 
- други активности сoгласно Законот за заштита на 

потрошувачите. 
 
Потребни средства:                           170.000 денари 
Вкупно потребни средства на Министерството за 

економија:                                                500.000 денари 
 

2. НАДЛЕЖНИ МИНИСТЕРСТВА И ИНСТИТУЦИИ 
2.1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2.1.1. Државен санитарен и здравствен инспекторат 
 
Планирани активности 
2.1.1.1. Понатамошни активности за поефикасна 

имплементација на Законот за заштита на правата на 
пациентите.  

Активности  ќе се реализираат во соработка со 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
Министерство за здравство, Министерство за економи-
ја и Организација на потрошувачите на Македонија во 
соработка со локалните организации за заштита на по-
трошувачите. 

Организирање на регионални средби во: Кичево, 
Охрид, Дебар и Струга. 

 
Потребни средства:                             60.000 денари 
 
2.1.1.2. Согледување на состојбите од областа на за-

штитата на правата на пациентите, правата и обврските 
на здравствените установи, здравствените работници, 
како и правата и обврските на пациентите. 
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Активноста ќе се реализира во соработка со: Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, Лекар-
ската Комора, Македонско лекарско здружение, прет-
ставници на здравствените установи, здравствените ра-
ботници и Организација на потрошувачите на Македо-
нија, претставници на локалната власт. 

Организирање на работни средби во: Скопје. 
 
Потребни средства:                             20.000 денари 
 
2.1.1.3. Организирање на обуки за советниците за 

заштита на  пациентите, назначени од страна на Мини-
стерството за здравство, во однос на нивното постапу-
вање при секојдневната работа. Активноста ќе се реа-
лизира во соработка  со Министерството за здравство, 
а ќе се одржат вкупно четири обуки со учество на инс-
пектори од Државниот санитарен и здравствен инспе-
кторат. 

Организирање на обуки во: Тетово, Гостивар, Ле-
шок, Битола и Прилеп. 

Потребни средства:                             50.000 денари 
2.1.1.4. Организирање на работни средби со прет-

ставници од локалната самоуправа, од општините кои 
се обврзани согласно Законот за заштита на правата на 
пациентите да формираат Комисија за заштита на пра-
вата на пациентите, а ќе се одржат вкупно четири ра-
ботни  средби  со учество на инспектори од Државниот 
санитарен и здравствен инспекторат. 

Организирање на работни средби во: Куманово, 
Крива Паланка, Кавадарци, Неготино, Демир Капија,  
Струга,  Дебар,  Кратово и Пробиштип. 

 
Потребни средства:                             50.000 денари 
 
2.1.1.5. Имплементација  на Правилникот за детски 

играчки со пренесување на искуства од Европската 
Унија.   

Активноста ќе се реализира во соработка  со Мини-
стерството за економија, Државен пазарен инспекто-
рат, Институтот за јавно здравје, Организацијата на по-
трошувачите на Македонија  и бизнис  заедницата. 

Организирање на работилница во Скопје. 
 
Потребни средства:                             10.000 денари 
Вкупно потребни средства на Државниот сани-

тарен  и здравствен инспекторат:        190.000 денари 
 
2.1.2. Агенција за храна и ветеринарство 
Планирани активности 
2.1.2.1. Подигање на свеста и  културата на потро-

шувачите во врска  со нивните  права и обврски  во  об-
ласта  на  безбедноста  на   храната. 

Активноста ќе се реализира со: Спроведување на 
истражување (анкета), дали потрошувачите во Репуб-
лика Македонија го читаат означувањето (декларација-
та) на прехранбените производи? 

 
Потребни средства:                           400.000 денари 
 
2.1.2.2. Кампања за јакнење и подигање на свеста на 

потрошувачите за значењето на општите означувања 
на храната, нутритивните означувања, здравствените 
тврдења и означувањата на различни видови на храна 
од животинско и неживотинско потекло. 

Активностите ќе се реализиаат со: Изготвување на 
кратки информативни материјали, постери, лифлети, 
памфлети, печатење на материјалите и нивно  дистри-
буирање до пултовите на  продажните  објекти  за  хра-
на и медиумска  промоција. 

 
Потребни средства:                           400.000 денари 
Потребни средства:                           800.000 денари 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 
2.1.3. Биро за развој на образованието 
Планирани активности 
 
2.1.3.1.Продолжување на процесот на едукација на 

младата популација од областа на заштитата на потро-
шувачите во јавните детски  градинки и основните учи-
лишта. Во рамките на концепцијата за деветгодишно 
основно воспитание и образование, во делот на избор-
ниот наставен предмет „Вештини за живеење”, заста-
пена е темата ,,Ученикот како потрошувач“.  

Активностите  ќе се реализираат со стручни посети  
и работилници на часови по овој наставен предмет, ка-
ко и  работилници на најразлични актуелни теми  во 
основните училишта во соработка со Министерството 
за економија и  Организација на потрошувачите на Ма-
кедонија. 

Стручните  посети  и  работилници ќе се реализира-
ат во: основните  училишта во Скoпје,  Велес  и Кума-
ново.         

Потребни средства:                          10.000 денари 
 
2.1.3.2. Обуки  за наставници, воспитувачи  и уче-

ници за  најразлични возрасни групи од основно и 
средно образование од страна на експерти од Агенции-
те за храна и ветеринарство, Агенција за електронски 
комуникации, Дирекција за заштита на лични подато-
ци, на актуелни теми за заштита на децата како потро-
шувачи и корисници на  услуги.  

Активностите ќе се реализираат во соработка со 
Министерството за економија и Организација на по-
трошувачите на Македонија.   

Обуките  ќе се реализираат во: Скопје,  Штип и Те-
тово.    

Потребни средства:                          10.000 денари 
Вкупно потребни средства на      Бирото за раз-

вој на образованието:                         20.000 денари 
 
Б. А К Т И В Н О С Т И  З А  2 0 1 4  Г О Д И Н А 
1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 
Планирани активности 
1.1. Информирање на компаниите и потрошувачите 

за безбедноста  на производите и услугите, како   и  за 
законските  одредби  за  надзорот на пазарот. 

Активноста ќе се реализира во соработка со: Држа-
вен пазарен инспекторат, Агенција за храна и ветери-
нарство, Министерство за здравство-Државен санита-
рен и здравствен инспекторат, Царинска управа на Ре-
публика Македонија, бизнис заедницата, стопанските 
комори, здруженија на граѓани и Организација на по-
трошувачите на Македонија. 

Организирање на регионални семинари во: Велес, 
Пробиштип, Кратово, Гевгелија.. 

 
Потребни средства:            70.000 денари 
 
1.2. Подигање на свеста на потрошувачите и тргов-

ците за правата и интересите на потрошувачите, како и  
заштита  на правата на потрошувачите  при  електрон-
ска трговија. 

Активноста ќе се реализира во соработка со: Држа-
вен пазарен инспекторат, Министерство за здравство- 
Државен санитарен и здравствен инспекторат, Агенци-
ја за храна и ветеринарство, бизнис заедницата, стопан-
ските комори, здруженија на граѓани и Организација 
на потрошувачите на Македонија. 

Организирање на регионални семинари во: Неготи-
но, Кавадарци, Битола и Штип 

 
Потребни средства:                          70.000 денари 
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1.3. Информирање и зголемување на свеста на по-
трошувачите за финансиските услуги кои  се нудат на 
пазарот.  

Активноста ќе се реализира во соработка со: Мини-
стерство за финансии, Народна банка на Република 
Македонија, Државен пазарен инспекторат, бизнис за-
едницата, стопанските комори, здруженија на граѓани 
и Организација на потрошувачите на Македонија. 

Организирање на регионални семинари во: Струми-
ца, Демир Хисар, Демир Капија и Струга. 

 
Потребни средства:                          70.000 денари 
 
1.4. Организирање на работилници  за информира-

ње на потрошувачите за алтернативните начини за  ре-
шавање на потрошувачките спорови. 

Активноста ќе се реализира во соработка со: Мини-
стерство за правда, Државен пазарен инспекторат, Ми-
нистерство за здравство-, Државен санитарен и здрав-
ствен инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, 
бизнис заедницата, стопанските комори, здруженија на 
граѓани и Организација на потрошувачите на Македо-
нија. 

Работилници ќе се одржат во: Тетово, Охрид, Стру-
га  и Гостивар. 

 
Потребни средства:                          60.000 денари 
 
1.5. Подготовка на Водич за сорабока помеѓу ин-

ституциите и навладините организации од областа на 
заштитата на потрошувачите. 

 
Потребни средства:                          60.000 денари 
 
1.6. Работилници за јакнење на капацитетите на 

невладините организации од областа на заштитата на 
потрошувачите за процесирање на поплаките на потро-
шувачите. 

Активноста ќе се реализира во соработка со: Држа-
вен пазарен инспекторат, Агенција за храна и ветери-
нарство, Министерство за здравство-Државен санита-
рен и здравствен инспекторат, Министерство за живот-
на средина и просторно планирање- Државен инспе-
кторат за животна средина, здруженија на граѓани и 
Организација на потрошувачите на Македонија.  

Работилници ќе се одржат во : Кочани, Штип, Ку-
маново и Прилеп. 

 
Потребни средства:                          70.000 денари 
 
1.7. Соработка на Советот за заштита на потрошу-

вачите формиран од Владата со Советите за заштита на 
потрошувачите од пооделни општини и градот Скопје 
заради унапредување на соработката и согледување на 
степенот на реализацијата на локалните програми за за-
штита на потрошувачите во согласност со  Програма за 
заштита на потрошувачите. 

Активноста ќе се реализира во соработка со: Мини-
стерство за здравство- Државен санитарен и здравствен 
инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, Ми-
нистерство за транспорт и врски, Министерство за фи-
нансии, Министерство за образование и наука- Биро за 
развој на образованието, Министерство за локална са-
моуправа, Заедница на единиците на локалната самоу-
права, Организација на потрошувачите на Македонија, 
Градот Скопје и општините во Република Македонија. 

Организирање на две работни средби во Скопје. 
 
Потребни средства:                          20.000 денари 
 
1.8.  Јакнење и подигање на  потрошувачката свест 

и култура кое се состои од: 

- информирање и советување на потрошувачите во 
рамки на советите за потрошувачи формирани во ло-
калните самоуправи и локалните, националните невла-
дини организации за 

заштита на потрошувачите; 
   правни совети на потрошувачите; 
- медиумски кампањи; 
- учество во донесувањето на законската регулати-

ва; 
- консултанска подршка на локалните совети за за-

штита на потрошувачите и 
- други активности сoгласно Законот за заштита на 

потрошувачите. 
 
Потребни средства:                        180.000 денари 
Вкупно потребни средства на Министерството за 

економија:                                                600.000 денари 
 
2. НАДЛЕЖНИ МИНИСТЕРСТВА И ИНСТИТУ-

ЦИИ 
2.1.  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2.1.1  Државен санитарен и здравствен инспекторат 
Планирани активности 
2.1.1.1. Понатамошни активности за поефикасна  

имплементација на Законот за заштита на правата на 
пациентите.  

 Активности  ќе се реализирааат  во соработка со 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
Министерство за здравство, Министерство за економи-
ја и Организација на потрошувачите на Македонија 

Организирање на регионални средби во: Штип, Ко-
чани,  Пробиштип,  Берово, Делчево, Струмица, Кума-
ново,  Кратово и  Крива Паланка. 

 
Потребни средства:                          60.000 денари 
 
2.1.1.2. Согледување на состојбите од областа на за-

штитата на правата на пациентите, правата и обврските 
на здравствените установи, здравствените работници, 
како и правата и обврските на пациентите. 

Активноста ќе се реализира во соработка со: Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, Лекар-
ската Комора, Македонско лекарско здружение, прет-
ставници на здравствените установи, здравствените ра-
ботници, претставници на локалната власт и Организа-
ција на потрошувачите на Македонија. 

Организирање на работни средби во: Скопје. 
 
Потребни средства:                          20.000 денари 
 
2.1.1.3. Организирање на обуки за советниците за 

заштита на  пациентите, назначени од страна на Мини-
стерството за здравство, во однос на нивното постапу-
вање при секојдневната работа. Активноста ќе се реа-
лизира во соработка  со Министерството за здравство, 
а ќе се одржат вкупно две обуки со учество на инспе-
ктори од Државниот санитарен и здравствен инспекто-
рат. 

Организирање на обуки во: Скопје и Велес. 
 
Потребни средства:                          50.000 денари 
 
2.1.1.4. Организирање на работни средби со прет-

ставници од локалната самоуправа, од општините кои 
се обврзани согласно Законот за заштита на правата на 
пациентите да формираат Комисија за заштита на пра-
вата на пациентите, а ќе се одржат вкупно четири ра-
ботни средби со учество на инспектори од Државниот 
санитарен и здравствен инспекторат. 

Организирање на работни средби во: Тетово, Гости-
вар, Битола, Прилеп, Гевгелија, Дојран, Кичево и 
Охрид.  
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Потребни средства:                          50.000 денари 
Вкупно потребни средства на Државниот сани-

тарен и здравствен инспекторат:         180.000 денари 
 
2.1.2  Агенција за храна и ветеринарство 
Планирани активности 
2.1.2.1. Заради едукација и информирање на потро-

шувачите ќе се изготват следните информативни  мате-
ријали и тоа : 

1. Брошура ,,Храна и алергии“ 
Кога во производството на храна се користат, одре-

дени супстанции или деривати кои може да предизви-
каат алергија или нетолеранција  кај одредена попула-
ција, што може да представува сериозна опасност по 
здравјето на тие луѓе, потрошувачите треба да бидат 
едуцирани и информирани во таа насока.  Од тој аспект 
информацијата во однос на присуството на алергени 
состојки со научно потврден ефект на алергија или не-
толеранција треба да биде достапна до потрошувачот, 
за да може потрошувачот да  направи соодветен избор. 

Потребни средства:                  400.000 денари 
2. Леток 
Информирање на потрошувачите за функционира-

ње на системот за брзо известување и предупредување  
за безбедноста на храната наменета за потрошувачите  
и  храна  за исхрана на животните  (RASFF  систем).  

Овој систем е во функција на системот за безбед-
ност на храна, односно храната наменета за крајниот 
потрошувач. и дава важен придонес  за унапредување 
на проценката на ризик во областа на безбедноста на  
храната   и заштита на здравјето на потрошувачите од 
небезбедна храна.   

Потребни средства:                        400.000 денари 
Вкупно потребни средства на Агенција за храна 

и ветеринарство:                        800.000 денари 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
2.1.3  Биро за развој на образованието 
Планирани активности 
2.1.3.1.  Продолжување на  процесот на едукација 

на младата популација од областа на заштита на потро-
шувачите од најмала возраст , односно  од градинка  до  
средношколската  возраст.   

Активностите се реализираат  во соработка со: Ми-
нистерството за економија, Организацијата на потро-
шувачи на Македонија и Министерството за труд и со-
цијална политика.      

Оганизирање на работилници и предавања  во две  
основни училишта  и едно средно  училиште во Скопје. 

 
Потребни средства:                          10.000 денари  
2.1.3.2. Стручни посети од страна на претставници 

од Биро за развој на образованието во основното обра-
зование на наставните часови по предметот  „Вештини 
за живеење”, со инструктивна помош за наставникот, 
во училиштата  кои поминале обуки  и имаат формира-
но едукативни  катчиња. 

 
Потребни средства:                          10.000 денари  
2.1.3.3. Предавања од страна на експерти од Аген-

циjaта за храна и ветеринарство, Агенцијата за еле-
ктронски комуникации, Дирекција за заштита на лични 
податоци  на актуелни теми за заштита на децата како 
потрошувачи и корисници на  услуги.  

 
Оганизирање на предавања во  две основни учили-

штата  и  едно средно  училиште во Скопје. 
 
Потребни средства:                          10.000 денари 
Вкупно потребни средства  на   Бирото за развој 

на образованието                                  30.000 денари 

V. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВА-

ЧИТЕ 
Мерките и активностите од  оваа програма ќе се ре-

ализираат во рамките на обезбедените средства во Бу-
џетот на Република Македонија за 2013 и  2014 година. 

Надлежните министерства и институции пооддел-
ните активности од програмата  ќе  ги реализираат од 
сопствени буџетски средства одобрени  за тековната 
година.  

За 2013 година за реализација на активностите од 
програмата потребни се вкупно 1.510.000 денари .  

За 2014 година за реализација на активностите од 
програмата потребни се вкупно 1.610.000 денари.  

 
VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ПРОГРАМАТА 

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

 
   Бр. 41-9065/1-12                   Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република 

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

__________ 
 
111. 

Врз основа на член 36 став 5 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, 88/08, 115/08, 10/10 и 51/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
3.1.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ 
ЗА КУПЕНИ И ВГРАДЕНИ СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ 
КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА 

ЗА 2013 ГОДИНА  
I 

Со оваа програма се утврдува начинот, условите, 
критериумите и постапката за распределба на средства 
од Буџетот на Република Македонија за 2013 година- 
потпрограма 32 – Развој на енергетиката,  ставка 464 – 
Разни трансфери, наменети за надоместување на дел од 
трошоците за купени и вградени сончеви термални ко-
лекторски системи во домаќинствата за 2013 година.  

 
II 

Средствата од дел I на оваа програма во вкупен из-
нос од 6.000.000, 00 денари ќе се користат за надоме-
стување на дел од трошоците за купени и вградени 
сончеви термални колекторски системи во домаќинс-
твата до 30 %, но не повеќе од 300 евра во денарска 
противвредност по домаќинство за 2013 година.  

Средствата од Буџетот наменети за програмата, ги 
распоредува Министерството за економија. 

 
III 

Надоместокот на дел од средствата за купени сон-
чеви термални колекторски системи ќе го остварат са-
мо лицата кои: 

- имаат купено и вградено во своите домови коле-
кторски систем по денот на објавувањето на Јавниот 
оглас до завршување на Јавниот оглас од дел IV на 
оваа програма, што се докажува со документација од 
став 2 на овој дел.  

- го немаат  искористено правото на поврат на дел 
од средствата за обезбедување и вградување на  сонче-
ви термални колекторски системи во својот дом врз ос-
нова на претходните јавни огласи на Министерството 
за економија за надоместување на дел од трошоците за 
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купени и вградени сончеви термални колекторски си-
стеми објавени во 2007, 2009, 2011 и 2012 година, што 
се докажува со документација од  став 2 на овој дел. 

За надоместување на дел од трошоците и докажува-
ње дека условите од став 1  на овој дел се исполнети, 
барателот до Министерството за економија ги доставу-
ва следните документи: 

1. Пополнет образец за барање (кој во себе содржи 
изјава дека барателот го нема искористено правото на 
поврат на дел од средствата за обезбедување и вграду-
вање на  сончев термален колекторски систем врз осно-
ва на претходните Јавни огласи на Министерството за 
економија во 2007, 2009, 2011 и 2012 година). Образе-
цот на барањето може да се подигне во архивата на Мини-
стерството за економија или да се обезбеди преку интернет 
страната на министерството:  www.economy.gov.mk, 

2. Доказ во оригинал дека е извршено купувањето 
на сончев термален колекторски систем,  и тоа: 

- фискална сметка, или  
- фактура со извод од деловна банка по денот на об-

јавувањето на огласот. 
Доколку купувачот достави доказ во оригинал за 

направените трошоци за вградувањето на соларниот 
колектор (фискална сметка или фактура со извод од де-
ловна банка по денот на објавувањето на овој оглас), 
истите ќе му бидат земени во предвид при утврдување  
на надоместокот на дел од трошоците за купени и вгра-
дени сончеви термални колектори. 

Едно лице може да поднесе само едно барање за до-
бивање на надоместок.  

IV 
За спроведување на транспарентна постапка при 

добивање надомест на дел од трошоците за купени и 
вградени сончеви термални колекторски системи во 
домаќинствата, доделувањето на средствата ќе се одви-
ва на следниот начин: 

1. Министерството за економија со цел за стимули-
рање на користењето на сончевата енергија во Репуб-
лика Македонија, на сончеви термални колекторски си-
стеми во месец јануари ќе распише јавен оглас во три 
дневни весници и истиот ќе биде отворен до 31 мај.  

2. За времетраење на огласот, најмалку два пати ќе 
има известување за јавноста. 

3. На 8 јуни  ќе се одржи јавно извлекување на ли-
цата кои ќе може да се стекнат со правото на надомест 
на дел од трошоците направени за купен и вграден со-
ларен колектор. За времето и местото на извлекување-
то Министерството за економија ќе даде соопштение 
кое ќе биде објавено во три дневни весници и на наци-
онална телевизија со кое сите баратели ќе бидат пока-
нети на јавниот настан. Секој барател кој  има доставе-
но барање за надоместување на дел од трошоците има 
право доколку сака да присуствува на јавното извлеку-
вање. 

4. За спроведување на активностите за реализација 
на оваа програма министерот за економија ќе формира 
пет комисии кои ќе бидат составени од три члена и 
нивни заменици. Комисиите по пристигнувањето на 
сите барања за надомест на дел од трошоците доставе-
ни за времетраењето на јавниот оглас односно најдоцна 
до 31 мај 2013, со записник ќе го  утврдат точниот број 
на пристигнати барања. Пристигнатите коверти во при-
суство на сите членови на комисиите ќе бидат ставени 
во унифицирани коверти на Министерството за еконо-
мија. 

5. Извлекувањето од точка 3 на овој дел од програ-
мата ќе се одвива на следниот начин:  

- извлекувањето ќе биде снимено и за истото Мини-
стерството за економија ќе има видео запис и секој за-
интересиран барател има право да побара увид во ви-
део записот од извлекувањето за што треба да достави 
писмено барање до Министерството за економија. 

- унифицираните коверти во присуство на сите чле-
нови на комисиите ќе се стават во посебен сад. 

- лицето кое го врши извлекувањето, секој извлечен 
коверт го предава на една од Комисиите. 

- претседателот на секоја одделна комисија го сооп-
штува името на барателот, по што комисијата приста-
пува кон проверка на документите доставени од страна 
на барателот и соопштува дали барањето е во соглас-
ност односно не е во согласност со условите и барања-
та од оваа програма.  

- за времетрање на извлекувањето ќе се составува 
листа која ќе содржи податоци за извлечениот барател, 
за износот на надоместокот и за персоналниот данок на 
добивка.   

- во оној момент кога ќе се извлечат барателите чиј 
збир на износот на надоместоци и на износот на персо-
налниот данок ги ангажира средствата наменети за 
оваа намена, ќе заврши извлекувањето на барателите 
кои имаат комплетна и уредна документација,  по што 
ќе следи отварање на ковертите и читање на имињата и 
презимињата на останатите баратели.   

- листата на извлечени баратели кои имаат уредна и 
комплетна документација за времетраењето на извле-
кувањето ќе биде достапна на видеобим на местото на 
извлекувањето 

- листата на извлечени баратели кои имаат уредна и 
комплетна документација ќе биде објавена на веб стра-
ната на Министерството за економија најдоцна во рок 
од пет дена од денот на извлекувањето. 

6. Избраните лица кои немаат уредна и комплетна 
документација нема да го остварат правото на надо-
мест. 

 
V 

Министерството за економија, по објавувањето на 
листата на баратели од дел IV на оваа Програма, ќе ги 
провери извлечените баратели кои имаат уредна и 
комплетна документација  дали го искористиле право-
то на поврат на дел од средствата врз основа на прет-
ходните јавни огласи на Министерството за економија 
за надоместување на дел од трошоците за купени и 
вградени сончеви термални колекторски системи обја-
вени во 2007, 2009, 2011 и 2012 година. Доколку се 
констатира дека некои од извлечените баратели кои 
имаат комплетна и уредна документација  веќе го иско-
ристиле правото на надомест истите нема да го оства-
рат правото на надомест за 2013 година.  

Министерството за економија по објавувањето на 
листата на баратели од дел IV на оваа Програма во рок 
не подолг од четири месеци од денот на извлекувањето 
по случаен избор ќе направи увид на лице место во 100 
домаќинствата и доколку констатира дека соларниот 
термален колектор не е инсталиран во тој случај извле-
чениот барател кој има комплетна и уредна документа-
ција нема да го оствари правото на надоместок.  

Средствата наменети за извлечените баратели кои 
имаат комплетна и уредна документација за кои по из-
вршената проверка ќе се констатира дека веќе го иско-
ристиле правото на надомест во 2007, 2009, 2011 и 
2012 година како и средствата за барателите за кои по 
извршениот увид на лице место се констатира дека со-
ларниот термален колектор не е инсталиран ќе се вра-
тат во Буџетот на Република Македонија. 

Не подоцна од 10 дена од завршувањето на увидот 
на лице место, листата на баратели кои  го остваруваат 
правото на надомест ќе биде објавена во два дневни 
весници и на веб страната на Министерството за еконо-
мија, по што ќе следи исплатата на средствата.  
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VI 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-9138/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

112. 
Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
3.01.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, 
КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МА-
ЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА  ВО 2013 ГОДИНА 

 
Член 1 

Co оваа програма се уредува намената на средства-
та за поддршка на претприемништвото, конкурентно-
ста и иновативноста на малите и средни препријатија 
во вкупен износ од 4300.000 (четири милиони и триста 
илјади денари) денари, обезбедени од Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2013 година, раздел 10001, про-
грама 4, потпрограма 40-Агенција за поддршка на 
претприемништвото на Република Македонија, ставка 
464. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа програма ќе се кори-
стат за следниве намени:  

1. Ваучерски систем на советување 
Имплементација на ваучерски систем за советува-

ше за советодавни услуги кај 35 клиенти, со цел дава-
ње поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на 
постоечките мали и средни претпријатија и основање 
на нови претпријатија, ширење на ваучерскиот систем 
за советување како инструмент за подобрување на ра-
ботењето на секторот на мали и средни претпријатија, 
оддржување на web страната за консултанти. Реализа-
цијата на оваа активност ќе се одвива преку организа-
циите за деловна поддршка. 

Постапката за доделување на средства од оваа ста-
вка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за покажување на интерес од страна на органи-
заците за деловна поддршка на претприемништвото ка-
ко и повик до малите и средни претпријатија за апли-
цирање на оваа програмска активност. 

1.000.000 денари 
2.  Инфо пулт - проект во соработка со регионални-

те центри 
Поддршка на деловните центри во активностите по-

врзани со понатамошно функционирање на мрежа на 
центри и имплементација на програми за помош, ин-
формирање и советување на МСП, со цел давање на 
информативна, промотивна, советодавна и логистичка 
поддршка на малите и средни претпријатија и потенци-
јалните претприемачи кои сакаат да се самовработат, 
како и дистрибуција на релевантни и корисни инфор-
мации за МСП и потенцијалните претприемачи. 

Постапката за доделување на средства од оваа ста-
вка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за покажување на интерес од страна на органи-
заците за деловна поддршка на претприемништвото за 
реализирање на оваа програмска активност. 

300.000 денари 

3.  Претприемачко образование 
Реализирање на 5 (пет) работилници за промоција 

на претприемништвото и обука за подготвување на 
бизнис план меѓу младите луѓе (студенти и ученици) 
со вкупен опфат на 250 студенти, со цел развој на прет-
приемничкиот дух и култура и подигање на свеста на 
младите за отворање на сопствен бизнис. Работилници-
те ќе се организираат при државните универзитети Св. 
„Кирил и Методиј" во Скопје, државниот универзитет 
во Тетово и универзитетот „Св. Климент Охридски" 
Битола. 

300.000 денари 
4.  Организирање на натпревар за бизнис план 
Организирање на натпревар за бизнис план врз ос-

нова на спроведената промоција, кампања и оценување 
на апликантите со цел избирање на најдобар бизнис 
план и зголемување на свеста кај младите и потенци-
јалните претприемачи за значењето и важноста на 
претприемништвото. Најдобрите бизнис планови ќе 
бидат промовирани и ќе се обезбеди техничка помош 
од страна на Агенцијата за регистрација на нивните 
бизниси. 

300.000 денари  
5.  Европска недела на МСП 
Поддршка при организирање на Европска недела на 

МСП и организирање на една работилница/обука на 
релевантна тема,  со цел зголемување на мотивирано-
ста и партиципација на малите и средни претпријатија, 
младите претприемачи и потенцијалните претприема-
чи. 

120.000 денари 
6. Подготовка на методологија и спроведување на 

анкета за потребите од обуки кај жените претприемачи 
Подготовка на методологија и анкета за жени прет-

приемачи, со цел добивање на релевантни информации 
за потребите од обуки кои ги имаат во нивните прет-
пријатија. Спроведување на анкета на 100 жени прет-
приемачи и подготовка на анализа врз основа на резул-
татите добиени од истражувањето. 

300.000 денари 
7.  Организање на обуки за женско претприемништво 
Организирање на две дводневни обуки за вработе-

ните во претпријатија во кои сопственици се жени - 
претприемачи. Обуките ќе се организираат за претпри-
јатијата кои учествуваа во анкетата, но и за други прет-
пријатија. Целта на овие обуки е да се зајакне женското 
претприемништво во Република Македонија, а исто-
времено и да се подигне свеста за претприемништвото 
меѓу жените. 

120.000 денари 
8. Промоција на доживотно учење 
Организирање на две работилници за невработени 

лица врз основа на барањата на пазарот на трудот и 
промоција на концептот за доживотно учење, како и 
организирање на тркалезна маса со претставници од 
релевантите институции за важноста на доживотното 
учење, со подигање на свеста кај возрасните лица и 
претприемачите за потребата од постојано подобрува-
ње, односно доживотно учење. 

180.000 денари 
9. 0ганизирање на обуки за локални консултанти 
Организирање на дводневна обука за локални кон-

султанти за здобивање на дополнителни вештини и 
знаења, со кои ќе им помогнат во иднина на МСП да 
станат поконкурентни за домашниот и странскиот па-
зар. 

200.000 денари 
10. Организирање на обуки за малите и средните 

претпријатија 
Организирање на пет еднодневни обуки за МСП, со 

цел подигање на конкурентноста на МСП и капаците-
тите на вработените, како и подобрување на соработка-
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та помеѓу претпријатијата и давателите на услуги. Една 
обука за претприемачите ќе биде на тема - Бизнис анѓе-
лите како алтернативен извор на финасирање на разво-
јот на малите и средните претпријатија. Обуките ќе се 
организираат во соработка со други институции и орга-
низации кои работат на подигање на конкурентноста 
на МСП (Агенција за странски инвестиции и промоци-
ја на извозот, Стопанска комора на Македонија, Сојуз 
на стопански комори и Министерство за економија). 

300.000 денари 
11. Организирање на локални семинари за инова-

ции и претприемништво.  
Организирање на два еднодневни локални семина-

ри за промоција на значењето на иновациите и МСП, 
со цел подигање на свеста на претприемачите и други-
те инволвирани страни за значењето на иновациите и 
претприемништвото и зголемената употреба на инова-
тивните и И&Р алатки кај претпријатијата. 

120.000 денари 
12. Промотивни активности (саеми, деловни парт-

нерства, форуми) 
Поддршка при организирање на саеми во земјата за 

МСП и занаетчии, организирање на директни средби и 
поддршка при склучување на партнерства, изнајмува-
ње на празен саемски простор и трошоци за пријавува-
ње за учество на истите и покривање на трошоци за 
рекламни материјали со цел подобрување и поврзува-
ње на македонските претпријатија со претпријатијата 
од регионот и подобрување на конкурентноста на прет-
пријатијата од Република Македонија. 

150.000 денари 
13. Организирање на обука за наставници/професо-

ри кои го предаваат предметот претприемништво и 
бизнис. 

Организирање на еднодводневна обука за 100 про-
фесори, кои го предаваат предметот претприемништво 
во средните училишта, со цел зголемување на капаци-
тетите на наставниците/професорите за претприемниш-
твото и проширување на знаењата и здобивање со нови 
вештини поврзани со претприемничкото учење. 

120.000 денари 
14. Обука за регионалните центри 
Организирање на 2 (две) дводневни работилници за 

зголемување на капацитетите на регионалните центри 
во делот на ваучерите за иновации. 

300.000 денари 
15. Организирање на обука за студенти за подгото-

вка на апликации за конкурирање за работа. 
Организирање на две обуки за подготвка на резиме 

и мотивациско писмо, однесување на интервју за рабо-
та, како и потребни документи при аплицирање за ра-
бота, со цел подигање на свеста на младите луѓе за по-
лесно пристапување кон пазарот на трудот. 

120.000 денари 
16. Организирање на обука за подготовка на про-

ектни апликации 
Организирање на обука за регионални центри за 

поддршка на претпријатијата и општински центри за 
развој на МСП, за подготовка на проектни апликации 
за прекугранични повици од програмите на ЕУ, како и 
проекти и повици од други донатори. 

220.000 денари 
17. Кофинансирање на донаторски проекти 
Подобрување на продуктивноста на малите и сред-

ните претпријатија преку учество на донаторски прое-
кти. Учество и кофинансирање на активности поврзани 
со веќе постоечките проекти во Агенцијата (Интерва-
луе и Фино финансирани од страна на ЕУ), како и мож-
носта за ко-финансирање на други потенцијални прое-
кти и учество на АППРМ во Асоцијацијатата на Аген-
ции за развој на мали и средни претпријатија за Југои-
сточна Европа.        150.000 денари 

Член 3 
Агенцијата за поддршка на претприемништво на 

Република Македонија, заклучно со 31.01.2014 година 
до Владата на Република Македонија ќе достави изве-
штај со финансиски показатели за реализација на оваа 
програма, во кои ќе бидат опфатени постигнатите ре-
зултати како и образложението за евентуални отстапу-
вања од планираните активности. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9158/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

113. 
Врз основа на член 19 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2013 година, 
(„Службен весник на Република Македонија", 
бр.171/2012), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 3.01.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИ-
ДЕНЦИЈАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБ-
ЈЕКТИ И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ НА ОРГА-
НИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2013 ГОДИНА 

 
I 

Co оваа програма се определуваат активностите 
што ќе се преземат, висината на средствата и репрезен-
тативните и резиденцијалните објекти и службените 
згради и службените простории коишто подлежат на 
инвестиционо одржување. 

Средствата за реализација на Програмата за инве-
стиционо одржување на резиденцијалните и репрезен-
тативните објекти и службените простории на органите 
на државната управа ќе се користат за: 

1. Подобрување на безбедносните услови во дел од 
објектите за репрезентација. 

2. Подобрување на работните услови и хидроизола-
ција на партерот над гаражите и дел од терасите во об-
јектот МРТВ. 

 
II 

Средствата за извршување на мерките и активно-
стите од дел I на оваа програма се обезбедени од след-
ните извори: 

1. Буџет на Република Македонија за 2013 година, 
согласно со Раздел 040.02, Потпрограма 1А - Рекон-
струкција на згради на владини органи 

- ставка 481 - Градежни објекти             3.000.000,00. 
 

III 
Средствата од дел II на оваа програма ќе се кори-

стат за следните намени:             
   СТАВКА 481 - ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
А. РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ, РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ И 

УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ 
1. Комплекс Вили Водно              2.500.000.00 
1.1. Изработка   на   противпожарна изолација околу 

резиденцијалните објекти Вила Водно 2 и Вила Водно З 
                                                                2.500.000,00 
ВКУПНО А:         2.500.000,00 
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СЛУЖБЕНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ 
1. Објект Македонска радио телевизија        500.000,00 
1.1. Реконструкција и адаптација на просторот на-

менет за возниот парк, хидроизолација на партерот над 
гаражите и дел од терасите                              500.000,00  

  
ВКУПНО Б: 500.000,00  
ВКУПНО А и Б:                  3.000.000,00 
ВКУПНО 481:                    3.000.000,00 
 

IV 
За извршување на оваа програма се грижи Служба-

та за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија.  

V 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр.41-9212/1 -12                Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година             на Владата на Република     
             Скопје                                      Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 
__________ 

114. 
Врз основа на член 43 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
171/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 3.1.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО 
2013 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа програма се уредува распределбата на 
средствата за поттикнување рамномерен регионален 
развој во Република Македонија , планирани во Буџе-
тот на Република Македонија за 2013 година, Раздел 
19101, - Министерство за локална самоуправа, Потпро-
грама ОА Рамномерен регионален развој, ставка 464 – 
Разни трансфери. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа програма се распреде-
луваат  според табелата бр.1. 

  
Табела бр.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Од средствата од член 2 точка 1 потточка 1.1 од 

оваа програма, им се распределуваат најмногу по 
1.200.000 денари поединечно на центрите за развој на 
Југозападниот, Вардарскиот и Југоисточниот плански 

регион, додека на центрите за развој на Полошкиот и 
на Североисточниот плански регион најмногу по 
600.000 денари поединечно.   

Член 4 
Од средствата од член 2 точка 1 потточка 1.2 од 

оваа програма ќе се финансираат расходи за тековно 
работење на Центарот за развој на Скопскиот плански 
регион. 

Конкретниот износ на средства од став 1 на овој 
член ќе се пресметува врз основа на претходно обезбе-
дени 300.000 денари за едно тромесечје од општините 
во состав на Скопскиот плански регион. 

Од средствата наменети за финансирање на расходи 
за тековно работење на Центарот за развој на Скопски-
от плански региони се финансираат расходи за бруто 
плати за максимум пет вработени службеници. 

 
Член 5 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.1 од оваа 
програма, ќе се користат за финансирање на пренесени 
обврски од Програмата за рамномерен регионален раз-
вој во 2012 година, за финансирање на проекти за раз-
вој на планските региони. 

 
Член 6 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.2 од оваа 
програма ќе се користат за финансирање на проекти за 
развој на планските региони, предложени од осумте со-
вети за развој на планските региони. 

 
Член 7 

Средствата од член 2 точка 2 потточка  2.3 од оваа 
програма, ќе се користат за финансирање на проекти за 
развој на подрачјата со специфични развојни потреби, 
утврдени со акт на Владата на Република Македонија. 

 
Член 8 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.4 од оваа 
програма, ќе се користат за финансирање на проекти за 
развој на селата.  

Општините со седиште во град обезбедуваат 50% 
учество за реализација на проекти од средствата од ста-
вот 1 на овој член.  

Член 9 
За спроведување на оваа програма ќе се грижи Ми-

нистерството за локална самоуправа. 
 

Член 10 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-9296/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

115. 
Врз основа на член 44 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
171/2012),  Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 3.01.2013 година,  донесе  
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАМНОМЕРЕН  РЕГИОНАЛЕН  РАЗВОЈ  ВО 

2013 ГОДИНА  
Член 1 

За поттикнување на рамномерен регионален развој 
на Република Македонија во 2013 година, во Буџетот 
на Република Македонија за 2013 година, Раздел 
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280.01, Потпрограма ОA-Рамномерен регионален раз-
вој, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС,  се утврде-
ни средства во износ од  51.543.000 денари.  

 
Член 2 

Средствата од членот 1 од оваа програма ќе се ко-
ристат за следните намени: 

    
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

Средствата од членот 2 точка 1 од оваа програма во 
износ од 14.100.000 денари ќе се користат за финанси-
рање на пренесените обврски од 2012 година (регио-
нални проекти, проекти за развој на подрачјата со спе-
цифични развојни потреби и проекти за развој на села-
та). 

 
Член 4 

Средствата од членот 2 точка 2 од оваа програма во 
износ од 24.250.100 денари  ќе се користат за финанси-
рање проекти на планските региони, врз основа на 
предложени проекти од советите на планските регио-
ни. 

 
Член 5 

Средствата од членот 2 точка 3 од оваа програма во 
износ од 6.928.600 денари ќе се користат за финансира-
ње проекти во подрачјата со специфични развојни по-
треби, определени со акт на Владата на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 6 

Средствата од членот 2 точка 4 од оваа програма во 
износ од 3.464.300 денари ќе се користат за финансира-
ње проекти за развој на селата. 

За користење на средствата од ставот 1 на овој член 
за одобрени проекти  од општина со седиште во град, 
локалната самоуправа обезбедува учество  oд 50%.од 
вредноста на проектот. 

Одобрените проекти од членот 2 точка 4 од оваа 
програма од општина со седиште во село немаат обвр-
ска за кофинансиорање на проектите.  

 
Член 7 

Средствата од членот 2 точка 5 од оваа програма во 
износ од 2.500.000 денари ќе се користат  за исплата на 
придонесите за пензиско-инвалидско  и здравствено 
осигурување за лицата кои имаат стекнато право на 
плаќање заклучно со 31.12.2007 година, согласно  член 
71 од Законот за рамномерен регионален развој  и 
истите  продолжуваат да го користат до остварувањето 
на правото на пензија согласно со закон. 

 
Член 8 

Средствата од членот 2 точка 6 од оваа програма во 
износ од 300.000 денари ќе се користат за исплата на 
обврските за одобрените регреси на дел од камати  по 
користени кредити заклучно со 31.12.2007 година сог-
ласно член 72 од Законот за рамномерен регионален 
развој  и истата  продолжува до завршувањето на отп-
латата на кредитите.  

Член 9 
Средствата од член 2 точка 2, 3 и 4 од оваа програ-

ма ќе се одобруваат согласно утврдените принципи, це-
ли и приоритети на регионалниот развој во Република 
Македонија  и дефинираните мерки, инструменти и 
финансиски и други средства за нивна реализација  
утврдени со Стратегијата за регионален развој на Ре-
публика Македонија, Програмата за развој на плански-
те региони, стратешките документи на општините и 
подзаконските акти за спроведување на Законот за рам-
номерен регионален развој. 

 
Член 10 

За средствата од член 2 точка 2, 3 и 4 од оваа про-
грама,  на предлог на Советот за рамномерен региона-
лен развој, Владата на Република Македонија донесува 
одлуки за доделување на средства за финансирање на 
проекти за развој на планските региони, подрачјата со 
специфични развојни потреби и на селата.  

 
Член 11 

Следење на користењето на средствата за поттикну-
вање рамномерен регионален развој според оваа про-
грама ќе врши Министерството за локална самоуправа 
преку  извештаи за реализација на проектите за кои се 
доделени финансиски средства  подготвени од центри-
те за развој на планските региони  и носителите на про-
ектите.  

 
Член 12 

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

 
Бр.41-9297/1-12         Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година        на Владата на Република 
    Скопје                                    Македонија,  
                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
116. 

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 Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 годи-
на, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОН-
СТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ОП-
РЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ И 
ВОСПИТНО - ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2013  

ГОДИНА  
I 

Со оваа програма се уредуваат  работите  и рокови-
те за финансирање на изградба, реконструкција, одр-
жување на објектите и опремување на казнено- поправ-
ните и воспитно-поправните установи, вкупните средс-
тва потребни за извршување на Програмата во целина, 
изворот на средствата и орган надлежен за реализација 
на Програмата. 

 
II 

Во текот на 2013 година планирано е да се реализи-
раат инвестициони активности во вкупен износ од 139 
410 000,00 денари кои се обезбедени од Буџетот на   
Република Македонија за 2013 година, од кои буџетски 
средства во износ од  20 600 000,00 денари, од сопстве-
ни приходи 2 000 000,00 денари и средства од Заемот 
од Банката за развој на Совет на Европа во износ од 
116 810 000,00 денари. 
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III 
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ 
УСТАНОВИ  ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА 
ВО ВКУПНА ВИСИНА ОД  2 000 000,00 ДЕНАРИ ОД 

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
 
1. КПД ИДРИЗОВО  
1.1 Санација и адаптација на објекти 
 
2. ЗАТВОР ТЕТОВО 
2.1.  Санација и адаптација на објекти 
 
3.ЗАТВОР ПРИЛЕП 
3.1. Санација и адаптација на објекти 
 

IV 
ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА И ИЗВЕДБА НА ГРА-
ДЕЖНИ РАБОТИ ВО КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ 
УСТАНОВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ВКУПНО 
СРЕДСТВА ВО ИЗНОС ОД 137.410.000,00 ДЕНАРИ 
ОД ЗАЕМОТ И ОД БУЏЕТСКО УЧЕСТВО  НА ЗАЕМОТ 

 
КПД ИДРИЗОВО  
Започнување со изведба на градежни работи и над-

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

зор над градежните работи.  
 
ЗАТВОР СКОПЈЕ  
Изработка на проектна документација за изградба  

и реконструкција  на објекти во комплексот на устано-
вата Затвор Скопје и извршување на стручна ревизија 
на основните проекти.  

 
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. Набавка на возило за потребите на затворот.  

 
V 

За реализација на оваа програма ќе се користат 
средства обезбедени со Буџетот на Република Македо-
нија за 2013 година, Раздел 07002-Управа за извршува-
ње на санкциите, сметка 787 Програма 3 - казнено-по-
правни установи, капитална потпрограма 30 - казнено - 
поправни установи, категорија 48 - Капитални расходи, 
ставка 481 - Градежни објекти  во износ од 2 000 
000,00 денари, сметка 637, Програма 3 - казнено  по-
правни установи, Капитална потпрограма 3Б - реформи 
на казнено - поправните установи, категорија 48 - Ка-
питални расходи, ставка 480 - Купување на опрема и 
машини во износ од 2 000 000,00 денари, ставка 481 - 
Градежни објекти во износ од 18 000 000,00 денари, 
ставка 486-Купување на возила во износ од 600 000,00 
денари, и од заемот сметка 786 Програма 3 - казнено 
поправни установи, капитална потпрограма 3Б - рефор-
ми на казнено - поправните установи, категорија 48 - 
Капитални расходи, ставка 480 - Купување на опрема и 

машини во износ од 6 000 000  денари, ставка 481 - 
Градежни објекти во износ од 110 210 000,00 денари, 
ставка 486-Купување на возила во износ од 600 000,00 
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. 41-9346/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

   
117. 

Врз основа на член  218 од Законот за води („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 06/09, 
161/09, 83/10 и 51/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 3.01.2013 година, донесе: 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се утврдуваат средствата за извр-

шување на работите согласно Законот за водите од 
член 212 и тоа за: управување и развој на водните ре-
сурси и надоместување на трошоците за работење на 
органите на државната управа и органите и организа-
циите кој имаат соодветни надлежности во управува-
њето со води, изградба на нови и одржување и унапре-
дување на постојните јавни водоснабдителни објекти, 
изградба на нови и одржување и унапредување на по-
стојните хидромелиоративните системи и хидросисте-
ми, одржување и заштита на природните езера, одржу-
вање на водотеци, изградба и одржување на објекти за 
регулација на водотеци, заштита од штетните дејства 
на водите вон населени места, подготовка на планови 
за одбрана од поплави и замрзнување, планови за за-
штита од ерозија и порои, подготовка на соодветни 
планови за заштита од други штетни дејствија на води-
те вон населените места, контрола на состојбите и со-
бирање и обработка на податоците за резерви на вода и 
нивно рационално користење, хидрогеолошки и други 
истражувања, подготовка на и организирање на спрове-
дувањето на програмата за мерки за заштита на водите 
од загадување,преземање на мерки за извршување на 
определени работи за заштита од загадување, монито-
ринг и утврдување на состојбата со квалитетот и кван-
титетот на водите и мониторинг на безбедноста на во-
дата за консумирање од страна на човекот, воспоставу-
вање и одржување на заштитни зони и изградба на одр-
жување на објекти за заштита на водите од загадување.  

 
II 

Средствата за извршување на работите наведени во 
глава I на оваа програма, од член 206, член 213, член 
214 и член 215  согласно Законот за водите ќе се оства-
рат од следните извори: 
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III 
Вкупно планираните средства во оваа програма ќе 

се распределуваат спрема  одредените проценти по по-
зиции  согласно член 212 од Законот за водите и тоа 
како следи: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Критериуми за распределба на средствата од точка 

1  се следни: 
A) Подрачје во кое се наоѓа 
- Урбана средина 
- Рурална средина 
 
Б) Досегашен начин на водоснабдување на населе-

нието 
- Од водоводна мрежа 
- Од јавна чешма 
- Од бунари 
- Останато 
 
Критериуми за распределба на средствата од точка 

2  се следни: 

A) Процент на проток на водотек 
- Над 50 % 
- Под 50% 
 
Б) Начин на обезбедување на проток на водотек 
- Регулиран 
- Уреден 
 

IV 
Средствата од дел 3 точка 1 ќе се користат врз ос-

нова на доставени барања за финансирања за “Изград-
ба на нови и одржување и унапредување  постојните 
јавни водоснабдителни објекти”. 

Барање може да поднесат единиците на локална са-
моуправа и јавните комунални претпријатија најдоцна 
до 30.03.2013  година. Кон барањето треба да бидат до-
ставени следните документи: 

- Дозвола за користење на вода,  
- Основен проект изработен од стручна установа 

или друго правно лице лиценцирано за вршење на та-
ков вид работа. 

- Ревизија на проектот од стручна установа или дру-
го правно лице лиценцирано за вршење на таков вид 
работа. 

- Решение за одобрен елаборат за заштита на жи-
вотната средина или Студија за оценка на влијанието 
на животната средина. 

 
V 

Средствата од дел 3 точка 2 ќе ќе се користат врз 
основа на доставени барања за финансирања за “Одр-
жување на водотеци, изградба и одржување на објекти 
за регулација на водотеци и заштита од штетно дејство 
на водите”. 

Барање може да поднесат водостопанствата и еди-
ниците на локална самоуправа најдоцна до 30.03.2013 
година. Кон барањето треба да бидат доставени след-
ните документи: 

- Основен проект за уредување/регулација израбо-
тен од стручна установа или друго правно лице лицен-
цирано за вршење на таков вид работа. 

- Ревизија на проектот од стручна установа или дру-
го правно лице лиценцирано за вршење на таков вид 
работа. 

- Решение за одобрен елаборат за заштита на жи-
вотната средина или Студија за оценка на влијанието 
на животната средина. 

 
VI 

За реализација на Програмата за управувањето со 
водите за 2013 година ќе се грижи Министерството за 
животна средина и просторно планирање. 

                                                                
VII 

Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето  во „Службен весник на Република Македони-
ја“.  

 
Бр.41-9615/1-12            Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година       на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија,  
                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
118. 

Врз основа на  член 5 став 2 од Законот за акредита-
ција („Службен весник на Република Македонија" 
бр.120/2009 и 53/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на  3.1.2013 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА РАБОТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТА-
ЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013  

ГОДИНА 
 
I. Вовед 
Со Законот за акредитација („Службен весник на 

Република Македонија" бр.120/2009 и 53/2011) е уреде-
но основањето, организацијата и работењето на Инсти-
тутот за акредитација на Република Македонија (во по-
натамошниот текст: ИАРМ), како јавна установа која 
ги врши работите и задачите на национално тело за 
акредитација, како и постапката за акредитирање врз 
основа на овој и други закони и надзорот над исполну-
вањето на барањата за акредитација. 

Акредитацијата претставува моќна алатка со која 
посредно се обезбедува квалитет на производите и раз-
вој на трговските односи на национално и меѓународно 
ниво. Суштината на акредитацијата е насочување кон 
добивање на повисок квалитет и подобра конкурент-
ност на производите и услугите со намалени трошоци. 
Токму под закрилата на акредитацијата, а пред се зара-
ди предностите кои таа ги нуди преку својот систем на 
барања, производителите се се повеќе ориентирани кон 
подигнување на квалитетот на производите и услугите 
што ги нудат, со што се намалуваат можностите од се-
риски грешки во производството. Истовремено, преку 
знакот за акредитацијата се намалуваат, или подобро 
речено се елиминираат поголем дел од техничките ба-
риери при размената на стоките и услугите, преку што 
се изразува нејзината улога на поддршка на индустри-
јата и меѓународната трговија. 

Оваа придобивка за нашето стопанство, ИАРМ ја 
обезбеди преку акредитациската дејност, со здобиени 
признанија за исполнетост на соодветните барања и ус-
лови, вообличени во меѓународни договори.  

 Имено, со потпишување на Договорите за взаемно 
признавање на сертификатите за акредитација со 
Европската организација за акредитација – ЕА-MLA 
(Multilateral agreement – MLA) и со Меѓународната 
(светската) организација за акредитација на лаборато-
рии ILAC-MRA, ИАРМ веќе ги отвори вратите на 
европскиот и светскиот пазар, согласно принципот ,,ед-
наш акредитиран, насекаде прифатен”. Потпишување-
то на Договорите значи дека издадените документи од 
македонските акредитирани тела за оцена на сообраз-
ност, согласно стандардите МКС ЕN ISO/IEC 17025 за 
лаборатории за тестирање и калибрација, МКС ЕN 
ISO/IEC 17020 за инспекциски тела и МКС ЕN 45011 за 
сертификациски тела за процеси, производи и услуги, 
се признаваат на светско ниво.  

Поточно, потпишувањето на Договорот за взаемно 
признавање на сертификатите за акредитација со 
Европската организација за акредитација (ЕА-MLA1) 
значи дека сметано од април 2012г. издадените серти-
фикати и извештаи од акредитираните македонски тела 
(лаборатории за тестирање и калибрација, инспекциски 
и сертификациски тела) подеднакво важат на европски-
от пазар.  

____________________________________________ 
1MLA претставува договор потпишан помеѓу акре-

дитациските тела, членки на ЕА, за признавање на ед-
наквост и доверливост, а со тоа и прифаќање на акре-
дитираните сертификациски, инспекциски и калибра-
циски сертификати и извештаи од тестирање низ цела 
Европа. 

Потпишувањето на овој Договор доведе и до потпи-
шување на вториот значаен меѓународен документ – 
Договор за мултилатерално признавање на акредитаци-
ите за областите тестирање, калибрација и инспекција 
со Меѓународната (светската) организација за акреди-
тација на лаборатории (ILAC-MRA2) што претставува 
уште еден успех на ИАРМ на меѓународен план. 

Бенефитот од потпишувањето на двата Договори, 
веќе го чувствуваат домашните стопански субјекти, би-
дејќи преку нив се намалени бариерите во трговијата и 
е обезбедено слободно движење на производите и ус-
лугите од Република Македонија кон надворешните па-
зари. Имено, еднаш испитан/сертифициран производ 
или услуга од акредитирано тело во земјава може сло-
бодно да се извезува во странство, без притоа да се на-
метне потреба од негово повторно преиспитување. 

Постапката за акредитација се спроведува на бара-
ње на домашни и странски правни лица, а се темели 
врз основа на Законот за акредитација и други закони и 
во согласност со барањата во соодветните македонски, 
европски и меѓународни стандарди и документи на на-
ционалните, европските и меѓународните организации.    

Во принцип акредитацијата има доброволен кара-
ктер и на недискриминаторски начин е достапна до се-
која странка која ќе поднесе Пријава за акредитација. 
Воедно, акредитацијата е основа за добивање овласту-
вање од страна на повеќе министерства. Акредитаци-
ските постапки кои ги спроведува ИАРМ, особено се 
однесуваат за акредитација на: 

- лаборатории за тестирање и калибрација;  
- тела кои вршат сертификација на производи; 
- тела кои вршат сертификација на системи за упра-

вување и 
- тела кои вршат инспекција. 
Постапките за акредитацијата (во областите на те-

стирање, сертифицирање и инспекција), се базираат на 
стандардите од серијата МКС EN ISO/IEC 17000, од-
носно МКС ЕN 45000. 

ИАРМ активно учествува во работата на европски-
те и меѓународните организации за акредитација и при-
тоа ги застапува интересите на Република Македонија 
во нив. ИАРМ е полноправна членка на Европската ор-
ганизација за акредитација (European cooperation for 
accreditation - ЕА) и на Меѓународната организација за 
акредитација на лаборатории (International Laboratory 
Accreditation Cooperation - ILAC). 

Согласно член 14 став 1 од Законот за акредитација 
("Службен весник на Република Македонија", 
бр.120/09 год. и 53/11), заради извршување на работите 
и задачите на ИАРМ, Владата на Република Македони-
ја на предлог на ИАРМ донесува годишна програма за 
работа.  

 
II. Цели на Програмата за работа на ИАРМ за 2013 

година 
 
Главна цел на ИАРМ е континуирано одржување и 

зајакнување на системот на акредитација кој ќе обезбе-
ди доверба во компетентноста на телата за оцена на со-
образност (сертификациските тела, лабораториите за 
тестирање и калибрација и инспекциските тела) и воед-
но ја обезбедува слободната трговија со домашните 
производи  на пазарите во Европа и светот. 

____________________________________________ 
2MRA претставува договор потпишан помеѓу акре-

дитациските тела, членки на ILAC, за признавање на 
еднаквост и доверливост, а со тоа и прифаќање на акре-
дитираните инспекциски и калибрациски сертификати 
и извештаи од тестирање низ светот. 
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Акредитацијата, како во светот, така и во Републи-
ка Македонија игра важна улога во јакнењето на вна-
трешниот пазар и квалитетот на живеење, а приматот 
во нејзината улога е развој на домашното стопанство и 
негово интегрирање во светски рамки. Но, за Републи-
ка Македонија таа е особено важен инструмент и како 
поддршка за нејзиното интегрирање кон Европската 
Унија, што е особено истакнато во примената на хар-
монизираното законодавство, односно исполнување на 
барањата за усогласување на домашното законодавство 
со европското, и воедно јакнење на институционалните 
капацитети за имплементација на европското право. 
Токму потпишувањето на двата меѓународни Договори 
значи признание за исполнетост на барањата за приме-
на на техничкото законодавство. 

Имајќи ги предвид ваквите придобивки од реализа-
цијата на претходно зацртаните планови и цели на 
ИАРМ, кои се признание за успешно вршење на акре-
дитациската дејност, како и потенцијалите што произ-
легуваат од нив, мора да се има во предвид и нивното 
повеќенаменско значење. Имено, потпишувањето на 
Договорите значи признание на воспоставениот систем 
за акредитација во Република Македонија, што воедно 
наметнува примарна обврска за негово натамошно одр-
жување и надградување, а од друга страна значи прод-
лабочување на потребата кај домашните субјекти од 
нивно акредитирање, што директно води кон зголему-
вање на обемот на работа на ИАРМ. 

Потпишувањето на двата меѓународни договори, 
отвора уште една нова димензија во работата на 
ИАРМ, во делот на прекуграничната акредитација. 
Имено, со статусот на потписник на МLА и МRА, 
ИАРМ се стекна со привилегија да врши акредитирање 
и во странство, на странски субјекти кои не се резиден-
ти во Република Македонија, а чиишто седишта се во 
земји кои не се потписнички на овие договори.  

Оттука, главните активности на ИАРМ во 2013 го-
дина ќе бидат насочени кон активности и подготовки 
за првиот редовен надзор од страна на ЕА, што следи 
по потпишувањето на Договорот ЕА-МLА. Согласно 
правилата, плановите и програмата за работа на Европ-
ската организација за акредитација, првиот редовен 
надзор треба да се реализира во октомври 2013 година.  

Посебни цели за реализацијата на програмата се: 
- зголемување на бројот на акредитирани тела од 

страна на ИАРМ, како во земјава така и во странство; 
- институционално зајакнување и координирање на 

акредитациските активности во Република Македонија 
преку зголемување на бројот на технички оценувачи и 
експерти; 

- постојано залагање за олеснување на  глобалната 
трговија преку прифаќање на резултатите на акредити-
раните тела за оцена на сообразност; 

- промовирање на извештаите и/или сертификатите 
кои ги издаваат телата за оцена на сообразност акреди-
тирани од ИАРМ,  

- реализација на владините проекти кои се поврзани 
со работата на ИАРМ; 

- реализација на проектот ,,Македонско сонценце”; 
- давање техничка поддршка на министерствата и 

останатите институции за сите прашања поврзани со 
постапките за акредитација;  

- активна соработка со европските и меѓународните 
организации за акредитација;  

- постојана работа за стекнување поголема доверба 
кај заинтересираните страни и 

- продолжување на веќе воспоставената соработка 
со Стопанските комори во Македонија, Организацијата 
на потрошувачи на Македонија и економските опера-
тори. 

III. Предвидени активности за реализација на Про-
грамата 

Во Буџетот на Република Македонија за 2013 годи-
на (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
167/2012), раздел 10001 – Министерство за економија, 
во Подпрограма 51 – ИАРМ, на категориите 42 – стоки 
и услуги и 48 – капитални расходи, планирани се фи-
нансиски средства во износ од 14.036.000 денари. 

За одржување на ефикасноста на воспоставениот 
национален систем за акредитација согласно Законот 
за акредитација ("Службен весник на Република Маке-
донија", бр.120/2009 и 53/2011), стандардот МКС EN 
ISO/IEC 17011, како и правилата на европската и свет-
ската организација за акредитација (EA и ILАC)  по-
требно е да се реализираат следниве активности: 

 
1. Акредитациски активности 
 
ИАРМ досега има акредитирано 112 тела за оцена 

на сообразност и има 27 нови пријави за акредитација. 
Во 2013 година ќе се изврши редовен надзор на веќе 
акредитираните тела, а воедно ИАРМ ќе се стреми кон 
зголемување на бројот на акредитирани тела за оцена 
на сообразност. 

Согласно Законот за акредитација, како и обврските 
што произлегуваат од потпишаните меѓународни дого-
вори, ИАРМ континуирано ќе го одржува и подобрува 
целокупниот систем за акредитација. Во рамките на 
развојните активности, ИАРМ ќе развива нови шеми за 
акредитација согласно специфичните потреби на Ре-
публика Македонија, како што е акредитација на тела 
за сертификација на системи, персонал и слично, а веќе 
започна со развој на нови шеми за акредитација на ме-
дицински лаборатории. Развојот на овие шеми ќе биде 
во соработка со заинтересираните страни, потпомогна-
ти со работата на Техничките комитети. 

Имајќи во предвид дека компетентноста на оцену-
вачите е клучна за квалитетна реализација на акредита-
циските активности, ИАРМ голем акцент во работата 
става на ангажирање на техничките оценувачи и екс-
перти од различни подрачја и нивно обучување/дообу-
чување за стандардите за акредитација и процедурите 
за оценување. Со цел да бидат задоволени барањата на 
стандардите за акредитација, околу 30% од ангажира-
ните техничките оценувачи и експерти при спроведува-
њето на постапките за акредитација се од странство. 
Но, во иднина ИАРМ ќе настојува да ја зголеми компе-
тентноста на домашните оценувачи и експерти, преку 
нивно анимирање и обучување, како би можело да зго-
леми нивниот ангажман во постапките за акредитација. 

Во рамките на соработката со националните инсти-
туции, ИАРМ активно ќе продолжи да соработува со 
Министерството за економија, Институтот за стандар-
дизација на Република Македонија и Бирото за Метро-
логија, со кои се потпишани договори за соработка. 

 
Потребни средства ..........................6.000.000 денари 
 
2. Прв редовен надзор што следи по потпишување-

то на Договорот за взаемно признавање на сертифика-
тите за акредитација со Европската организација за 
акредитација (ЕА-MLA)  

Согласно правилата, плановите и програмата за ра-
бота на Европската организација за акредитација (ЕА), 
првиот редовен надзор по потпишувањето на Догово-
рот за взаемно признавање на сертификатите за акре-
дитација со Европската организација за акредитација 
(ЕА-MLA), треба да се реализира во октомври 2013 го-
дина. Процедурално, неговата реализација следи две 
години по реализацијата на иницијалната оцена 
(октомври 2011).  И оваа надзорна оцена ќе биде реали-
зирана од страна на меѓународен тим од пет члена де-
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легиран од ЕА, а севкупната нејзина организација и 
трошоци се на товар на ИАРМ (патни трошоци, трошо-
ци за храна и сместување). 

Одржувањето на важноста на Договорот, преку 
презентација и одбрана на воспоставениот систем за 
акредитација и исполнување на обврските што произ-
легуваат од него преку најразлични активности, е од 
суштинско значење не само за дејноста на ИАРМ и ма-
кедонското стопанство, туку и за реализацијата на про-
ектот на Владата на Република Македонија “Македон-
ско сонценце“. 

 
Потребни средства ..............................500.000 денари 
 
3. Организирање на обуки  
 
Одржувањето и надградувањето на компетентноста 

како на вработените, така и на надворешни лица со цел 
да се зголеми бројот на оценувачи кои ќе ги користи 
ИАРМ во постапките за акредитација, е неопходна по-
треба, но и примарна обврска што за ИАРМ произлегу-
ва од меѓународните договори. Оттука, и следната го-
дина посебен акцент ќе се стави на организација и 
учество на обуки, семинари и работилници.  

Во 2013 година ИАРМ ќе се стреми да го зголеми 
бројот на водечки оценувачи преку вклучување на кан-
дидатите за оценувачи и техничките оценувачи во тео-
ретски обуки и обуки со вклучување во оценувања под 
надзор. Притоа особено ќе се води сметка за анимира-
ње на домашни оценувачи и експерти, со цел нивната 
ангажираност во спроведување на постапките за акре-
дитација да оди во нагорна линија. За жал, досегашно-
то искуство покажа недостиг од домашни стручни лица 
во одредени области кои ги исполнуваат условите да 
бидат вклучени на Листата на оценувачи на ИАРМ, по-
ради што ИАРМ беше принуден да ангажира странски 
оценувачи. Токму преку организацијата на соодветни 
обуки се обезбедува услов за дополнување на Листите 
на оценувачи и експерти со нови лица, чии податоци 
редовно се ажурираат.  

Во 2012 година листата на оценувачи ја сочинуваат 
16 водечки оценувачи, 32 технички оценувачи, оцену-
вачи во обука има 15, кандидати за оценувачи има 6 и 
34 експерти. Десетмина од водечките оценувачи се од 
редот на вработените стручни лица во ИАРМ, а остана-
тите се надворешни соработници и тоа најголемиот 
број од Република Македонија. Во листите покрај нив, 
има оценувачи и експерти од други тела за акредитаци-
ја, кои се членки во ЕА или со кои ИАРМ има потпи-
шан договор за соработка.  

 
Во 2013 година ИАРМ планира да ги организира 

следниве обуки: 
-  Обуки на вработените за стандардот МКС EN 

ISO/IEC 17011 - Општи барања за телата за акредита-
ција кои акредитираат тела за оцена на сообразноста, 
стандард по кој работи ИАРМ (задолжително, заради 
одржување на системот за акредитација);  

-  Обуки за водечки оценувачи за стандардите: 
МКС EN ISO/IEC 17025 за лаборатории за тестирање и 
калибрација и МКС EN ISO/IEC 17020 за инспекциски 
тела; 

-  Обуки за оценувачи за новите/ревидираните стан-
дарди: МКС EN ISO/IEC 17065 и  MKC EN ISO/IEC 
17024 за сертификациски тела,  МКС EN ISO/IEC 
17020 за инспекциски тела;  

-  Обука за обучувачи; 
-  Обуки и/или работилници за одредени специфич-

ни технички барања (следливост на мерењата, мерна 
неодреденост, користење на референтни материјали, 
земање на примероци за испитување и сл.) и 

-  Обуки за развој на нови шеми за акредитација:  

Акредитација на медицински лаборатории (MKC 
EN ISO/IEC 15189) и 

Акредитација на сертификациски тела за персонал 
(MKC EN ISO/IEC 17024.) 

 
На овие обуки ќе учествуваат вработените на 

ИАРМ и надворешните соработници, оценувачи и екс-
перти. 

Дел од теоретските обуки ќе бидат организирани во 
тренинг центарот на ИАРМ, а дел во странски акреди-
тациски тела, членки на ЕА и потписнички на MLA. 

 
Потребни средства ............................. 600.000 денари 
 
4. Спроведување интерна проверка 
 
Согласно барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 

17011 реализирањето на редовната интерна проверка 
на вработените во ИАРМ е задолжителна обврска и по-
треба заради одржување и унапредување на системот 
за квалитет во ИАРМ.  

 
5. Преиспитување на раководството   
Согласно политиката за квалитет и процедурите за 

работа на ИАРМ еднаш годишно се реализира преис-
питување на раководството на ИАРМ (директор, пре-
тседател на Совет, менаџер за квалитет, раководители 
на сектори и одделенија). 

Целта на преиспитувањето е преку анализа на доку-
менти, извештаи, жалби, приговори, забелешки и несо-
образности да се дефинираат и редифинираат полити-
ките и целите на ИАРМ и да се испита ефикасноста на 
системот за квалитет на ИАРМ. 

 
6. Промовирање на системот на акредитација  
 
Согласно постојаните препораки на Владата на Ре-

публика Македонија, ИАРМ е задолжен во соработка 
со Министерството за економија да презема активно-
сти со кои ќе се промовира потребата од акредитирани 
и овластени тела со седиште во Република Македонија. 
Промоцијата на системот на акредитација е од клучно 
значење за реализацијата на проектот на Владата на Ре-
публика Македонија “Македонско сонценце“, кој пред-
видува сите македонски производи кои се извезуваат 
да бидат испитувани во лаборатории акредитирани од 
страна на ИАРМ.  

За целосна реализација на овие препораки, неоп-
ходна е поголема информираност за начинот на апли-
цирање, како и за начинот на добивање статус на акре-
дитирано тело. Воедно, по потпишувањето на меѓуна-
родните договори ЕА-MLА и ILAC-MRA, ИАРМ ќе 
организира нови промотивни настани со кои сите заин-
тересирани страни ќе бидат запознати со придобивките 
и корисноста од потпишувањето на истите.  

Во рамките на промовирање на системот на акреди-
тација, ИАРМ ќе ги преземе следниве активности: 

- Организирање на заеднички настани со Организа-
цијата на потрошувачи во Република Македонија; 

- Организирање на средби со Стопанските комори 
во Република Македонија; 

- Организирање на средби со стопанственици во по-
веќе градови низ Република Македонија; 

- Организирање на прес конференции; 
- Подготовка и издавање на промотивен и едукати-

вен материјал од областа на акредитацијата, на теми 
препорачани од европската и светската организација за 
акредитација: “Зошто да се користат услуги од акреди-
тирана лабораторија”, „Потребата да се биде акредити-
рана лабораторија и кои се предностите од акредитира-
ниот статус”, „Корисности за Владата и регулаторите 
од услугите на акредитирани лаборатории”. 
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- Издавање на Годишен извештај за работата на 
ИАРМ за 2012 година; 

- Промоција за доделување на сертификати на акре-
дитираните тела во 2013 година. Оваа промоција ќе се 
организира на 9 јуни 2013 година, по повод Меѓуна-
родниот ден на акредитацијата; 

- Одбележување на јубилеј – 10 години од основа-
њето на ИАРМ (2003-2013) и 

- Заштита на логото и знакот за акредитација во Др-
жавниот завод за индустриска сопственост. 

 
Потребни средства ............................. 600.000 денари 
 
7. Работа на Советот на ИАРМ и Одборот за надзор 

на материјално -  финансиското работење на ИАРМ 
 
 Советот на ИАРМ го сочинуваат 11 члена, а Одбо-

рот за надзор на материјално -  финансиското работење 
на ИАРМ три члена. Седниците на овие две тела кои 
работат во рамките на ИАРМ, се организираат по по-
треба, а исплата се врши по присуство, за не повеќе од 
12 надоместоци во годината. 

 
Потребни средства ...... ................... 1.000.000 денари 
 
8. Меѓународни активности  
 Согласно статусот на полноправен член во двете 

меѓународни организации, ИАРМ е задолжен да плаќа 
соодветен износ на име годишна членарина за 2013 го-
дина. 

Како полноправен член на ЕА со статусот на пот-
писник на MLA Договорот, ИАРМ треба да плати го-
дишна членарина во износ од 14.000 евра и како полно-
правен член на ILAC со статусот на потписник на MRA 
Договорот, ИАРМ има обврска за плаќање на годишна 
членарина во износ од 1.500 долари. 

Согласно статусот на членство, а особено статусот 
на потписник на MLA,  ИАРМ задолжително ќе учес-
твува со свои претставници на двете годишни собрани-
ја на ЕА и двата состанока на MAC комитетот (EA - 
Multilateral Agreement Committee) кои ќе се организи-
раат во 2013 година. Исто така, за следење на најнови-
те случувања во областа на акредитацијата во Европа, 
неопходно е учество на претставници од ИАРМ на со-
станоците на комитетите на ЕА (Комитет за лаборато-
рии, Комитет за сертификациски тела, Комитет за инс-
пекциски тела, Комитет за комуникација и публикаци-
ја, Комитет за хоризонтална хармонизација).  

Како полноправен член на светската организација-
ILAC и потписник на ILAC-MRA, ИАРМ ќе учествува 
со еден свој претставник на Годишното собрание на 
ILAC во 2013 година. 

Согласно одлуката од шестата седница на Меѓувла-
дината македонско-руска комисија за трговско-економ-
ска и научно-техничка соработка (јули 2012г.) и иска-
жаниот интерес од страна на Руската Акредитација за 
продлабочување на меѓудржавната соработка во обла-
ста на акредитацијата, ИАРМ достави предлог текст на 
Договор за соработка со националното тело за акреди-
тација на Русија. Овој договор ќе ја регулира меѓусеб-
ната соработка во областа на акредитацијата, со цел на-
малување на техничките бариери во прометот помеѓу 
двете земји. Договорот ќе биде потпишан во текот на 
2013 година. 

На регионално ниво, ИАРМ има потпишано билате-
рални договори за соработка со националните акреди-
тациски тела на Србија, Црна Гора, Бугарија, Албанија, 
Хрватска, Турција, Косово, Босна и Херцеговина и 
Молдавија. Целта на овие договори е организација на 
заеднички обуки за оценувачи, размена на експерти и 
оценувачи на регионално ниво што ќе придонесе за из-
градба на ефикасен систем за акредитација. Во рамки 

на договорената регионална соработка ќе се продолжи 
со започнатата активност на взаемно учество на сведо-
чења при изведување на оцени на вработените од наци-
оналните тела за акредитација од регионот. 

 
Потребни средства .......................... 2.536.000 денари 
 
9. Менаџмент и тековно работење на ИАРМ 
 
За нормално одвивање на тековните активности на 

ИАРМ, во Буџетот на ИАРМ за 2013 година обезбеде-
ни се средства за одржување на хардверската и соф-
тверската опрема (софтвер за сметководствено, благај-
ничко и архивско работење), одржување на тренинг 
центарот, одржување на патничко моторно возило, ка-
ко и за набавка на компјутерска опрема.  

ИАРМ уште од 2011 година има имплементирано 
софтвер за спроведување на постапките за акредитаци-
ја, чија јавна набавка беше буџетски кофинансирана во 
рамките на ИПА-2008 проектот. По тој основ, ИАРМ 
во фискалната 2013 година има пренесено заостанат 
долг уште од 2011 година за негова доплата спрема до-
бавувачот во износ од 1.200.000 денари.  

Исто така, планирани се средства за одржување и 
надградба на имплементираниот софтвер (Data 
management system). 

 
Потребни средства ...........................2.800.000 денари 
 
10. Заклучно со 31.01.2014 година, ИАРМ ќе доста-

ви извештај со финансиски показатели за реализација 
на Програмата за работа на ИАРМ за 2013 година до 
Владата на Република Македонија во кој ќе бидат оп-
фатени постигнатите резултати и финансиските пока-
затели, како и образложението за евентуалните отста-
пувања од планираните активности. 

 
11. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-9681/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

119. 
Врз основа на член 172 став (4) од Законот за жи-

вотна средина („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 
124/10, 51/11 и 123/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
ЗА 2013 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа програма се утврдува намената и се доделу-
ваат средства за финансирање, кофинансирање и реа-
лизирање на програми, проекти и други активности од 
областа на животната средина за 2013 година. 

 
Член 2 

(1) Средствата за реализирање на Програмата за ин-
вестирање во животната средина (во натамошниот 
текст: Програма) се обезбедуваат од надоместоците 
утврдени со члсен 162 од Законот за животна средина, 
во износ од  122.800.000,00  денари. 

(2 ) Средствата од став (1) на овој член ќе се доде-
луваат врз основа на Јавен конкурс којшто го објавува и 
спроведува Министерството за животна средина и про-
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сторно планирање, согласно Законот за животна среди-
на. Дел од средствата ќе се наменат за кофинансирање 
на тековни проекти од областа животна средина. 

 
Член 3 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 
програма ќе се грижи Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање.  

 
Член 4 

Средствата од членот 2 став (1) на оваа програма се 
распоредуваат за следните намени: 

1. Изработка на техничка документација и реализи-
рање на проекти и активности за заштита, зачувување 
и подобрување на квалитетот на водите во износ од 
31.000.000,00 денари; 

2. Реализирање на проекти и активности за заштита 
на природата и биолошката разновидност во износ од 
6.000.000,00 денари; 

3. Реализирање на проекти и активности за подига-
ње на јавната свест,  едукација  и обука во областа на 
животната средина во износ од 6.000.000,00 денари ; 

4. Поттикнување на образовни, истражувачки и раз-
војни студии, програми, проекти  и други слични 
активности за заштита и унапредување на животната 
средина и природата во износ од 5.000.000,00 денари; 

5.Поддршка на проекти и активности на невладини-
те организации формирани заради заштита на животна-
та средина во износ од 7.000.000,00 денари;  

6. Финансирање на проект за изработка на Извештај 
за состојбата со животната средина во Република Ма-
кедонија во износ од 7.000.000,00 денари; 

7. Кофинансирање на тековни проекти од областа 
животна средина во износ од 30.000.000,00 денари; 

8. Реализација на проекти и активности одобрени 
согласно Програмата за инвестирање за 2011 год во из-
нос од 20.000.000,00 денари и 

9. Трошоци за спроведување на програмата во из-
нос од 10.800.000,00 денари.  

Член 5 
(1) Средствата од членот 2 став (1) на оваа програ-

ма врз основа на поднесена и одобрена апликација мо-
жат да се користат од следните субјекти: 

1) Oпштини или здружeнија на општини, општини-
те во градот Скопје и градот Скопје можат да користат 
средства за намени од член 4 точка 1 на оваа програма; 

2) Правни и физички лица можат да користат средс-
тва  за намени од член 4 точки 3 и 4 на оваа програма; 

3) Непрофитни и невладини организации (вклучу-
вајќи универзитети и други научни институции) можат 
да користат средства за намените од член 4 точки 2, 3 и 
4  на оваа програма и 

4) Невладини организации формирани за заштита 
на животната средина можат да користат средства за 
намените од член 4 точки 2, 3, 4 и 5 на оваа програма. 

(2) Висината на финансиската поддршка преку оваа 
програма е во согласност со Законот за контрола на др-
жавна помош.  

(3) Средствата од членот 4, точка 6 на оваа програ-
ма ќе се реализираат со избор на најповолен изработу-
вач согласно Законот за јавни набавки.  

 
Член 6 

Со средствата од оваа програма можат да бидат фи-
нансирани сите видови на трошоци за реализација на 
програми, проекти и други активности од областа на 
животната средина, освен за: 

1) Закуп на земјиште; 
2) Закуп  на постојни згради; 
3) Трошоци направени пред 1 Јануари 2013година; 
4) Трошоци направени за да се покријат платите на 

вработените кои работат кај корисникот на средствата; 

5) Трошоци за подготовка на Формуларот за апли-
цирање за добивање средства од Програмата; 

6) Општи и административни трошоци на апликан-
тот; 

7) Камати на долгови, надоместоци за финансиски 
операции, и останати чисто финансиски трошоци;  

8) Законските обврски, казни и пенали и 
9) Трошоци за функционирање на проектот по него-

вата изведба, а  кои не се поврзани со обуката на персо-
налот или пробното тестирање.  

 
Член 7 

Исплатата на средствата од член 2 став (1) на оваа 
програма ќе се врши согласно договор склучен меѓу 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање и корисникот. 
 

Член 8 
 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”.  

 
Бр. 41-9693/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

120. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спортот 

(„Службен весник на Република Македонија бр. 
29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011 и 64/2012) и 
член 41, став 2 од Законот за извршување на Буџетот 
на Република Македонија за 2013 година („Службен 
весник на Република Македонија“ 171/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
3.1.2013 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ  
ЗА 2013 ГОДИНА 

 
Агенцијата за млади и спорт, во рамки на обврските 

кои произлегуваат од Законот за организација и работа 
на органите на државната управа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 
и 51/11 и 64/12) и Програмата за работа на Владата на 
Република Македонија, се определува во 2013 година 
да реализира дел од програмските цели и приоритети 
кои произлегуваат од Програмата за развој на спортот 
во Република Македонија за периодот 2013-2017 годи-
на кои ги спроведуваат националните спортски федера-
ции, спортски клубови и проекти на Агенцијата за мла-
ди и спорт.  

Со планираните средства ќе се реализираат приори-
тетни програми со кои се остварува јавниот интерес на 
државата утврдени во членот 22 од Законот за спортот 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 29/02, 
66/04, 81/08, 18/11, 51/11 и 64/12). 

Определба е учество на националните тимови, пое-
динци спортисти и спортските клубови, кои оствариле 
право и норма за учество, во рамки на меѓународните 
натпревари односно ограничена поддршка на програ-
мите на национални спортски федерации кои имаат 
евидентни кандидати во поединечни спортови, како и 
национални тимови кои ќе учествуваат во рамки на ме-
ѓународни турнири, европски и светски првенства и 
Медитерански игри во индивидуални и екипни спорто-
ви.  

Согласно утврдените средства од Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2013 година, во раздел 161.01 – 
Агенција за млади  и спорт, истите да се користат за:  
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I. Програма 4, Потпрограма 40 – Меѓународна про-
грама ,  Ставка 463 – Трансфер до невладини организа-
ции, утврдени се средства во износ од 30.657.000,00 де-
нари.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Партиципација за финансирање на меѓународни 

програми на националните спортски федерации кои се 
однесуваат на врвниот спорт, за што се утврдени средс-
тва во износ од 14.657.000,00 денари.  

Планирана е ограничена поддршка на програмите 
на националните спортски федерации заради оствару-
вање норми на потенцијални спортисти и национални 
тимови за учество во рамки на Олимписки игри – Рио 
де Жанеиро 2016, вклучително спортисти и национал-
ни тимови кои со своите настапи во рамки на меѓуна-
родниот систем на натпревари може да се стекнат со 
категорија – спортисти од  светска и меѓународна кате-
горија.   

2.Медитерански игри – Мерсин – Република Турци-
ја 2013, за што се утврдени средства во износ од 
3.000.000,00 денари.  

Планирана е ограничена поддршка на програмите 
на националните спортски федерации од спортовите 
кои се на програмата на Медитеранските игри 2013 – 
Мерсин, Република Турција, за учество на спортисти 
во поединечна и екипна конкуренција.   

3.Планирана резерва, за што се утврдени средства 
во износ од 3.000.000,00 денари.  

Средствата се наменети за партиципација за поддр-
шка на спортисти во поединечна и екипна конкуренци-
ја и спортски екипи кои дополнително оствариле норма 
за учество во рамки на меѓународни натпревари 
(европски  и светски првенства).  

4.Партиципација за финансирање на националните 
спортски федерации за активности поврзани со реали-
зација  на активности поврзани со Проектот за воведу-
вање спортски паралелки во ДУФК „Методија Митев-
ски Брицо“, за што се утврдени средства во износ од 
5.000.000,00 денари. 

Средствата се наменети за партиципација во финан-
сирањето на националните спортски федерации за 
активности на поединци и спортски тимови произлезе-
ни од Проектот за воведување спортски паралелки во 
ДУФК „Методија Митевски Брицо“ за нивно учество 
во рамки на меѓународни спортски натпревари.  

5. Партиципација за  реализација на програми под-
несени од страна на националните спортски федерации 
за финансирање на прворангирани клубови, за што се 
утврдени средства во износ од 5.000.000,00 денари.  

Средствата се наменети за финансирање на тренаж-
ните процеси на највисоките младински категории во 
прворангираните клубови заради нивно учество во 
рамки на меѓународен систем на натпревари.  

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

 
Бр. 41-9712/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

121. 
Врз основа на член 41, став (2) од Законот за извр-

шување на Буџетот на Република Македонија за 2013 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
171/2012) и член 16 ставови (5), (7) и (8) од Законот за 
игри на среќа и за забавните игри („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/2011, 51/2011, 148/2011 
и 74/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 3.1.2013 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА 
СРЕЌА И ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ЗА 2013 ГОДИНА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТ-
СКИ ФЕДЕРАЦИИ, СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ПРО-
ЕКТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
Во рамки на обврските кои произлегуваат од Зако-

нот за организација и работа на органите на државната 
управа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и Програмата за 
работа на Владата на Република Македонија, Агенција-
та за млади и спорт се определува во 2013 година непо-
средно да реализира дел од програмските цели и прио-
ритети кои произлегуваат од Програмата за развој на 
спортот во Република Македонија за периодот 2013-
2017 година кои ги спроведуваат националните спорт-
ски федерации, спортски клубови и проекти на Аген-
цијата за млади и спорт.  

Со Програмата за распределба на средства од игри 
на среќа и за забавните игри за 2013 година ќе се пар-
тиципира во реализација на поднесените проекти од 
страна на националните спортски федерации, клубови 
и проекти на Агенцијата за млади и спорт за развој на 
спортот.   

Согласно утврдените средства од Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2013 година, во раздел 161.01 – 
Агенција за млади  и спорт се определува истите да се 
користат за:  

 
I. Програма 2, Потпрограма 20 спорт, категорија 46 

субвенции и трансфери утврдени се средства во износ 
од 30.500.000,00 денари  

1. Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт  
Потпрограма 20 – спорт  
   Ставка 463 – Трансфер до невладини организации 

утврдени се средства во износ од 3.776.000,00 денари  
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1. Партиципација за финансирање на националните 
спортски федерации заради обезбедување нивна функ-
ционалност и функционирање на националниот систем 
на натпревари, за што се утврдени средства во износ од 
6.000.000,00 денари.  

Средствата се наменети за партиципација заради 
обезбедување непречена функција на националните 
спортски федерации, а се насочени за: партиципација 
за стручна работа на генералните секретари и админи-
стративци; обезбедување просторни услови; функција 
на органи и тела во федерациите како и за функциони-
рање на националниот систем на натпревари.  

 
2. Партиципација за финансирање на националните 

спортски федерации за стручна работа со спортисти 
поединци и национални тимови, за што се утврдени 
средства во износ од 12.250.000,00 денари.  

Средствата се наменети за националните спортски 
федерации за финансирање на стручна работа со спор-
тисти поединци и национални тимови.  

Дел од средствата се наменети за партиципација за 
стручна работа во националните спортски федерации 
кои реализираат активности со поголем обем и интен-
зитет со националните селекции.  

 
3. Партиципација за реализација на програми под-

несени од страна на националните спортски федерации 
за финансирање на традиционални спортски натпрева-
ри и манифестации, за што се утврдени средства во из-
нос од 8.000.000,00 денари.  

Средствата се наменети за партиципација во финан-
сирањето на традиционалните спортски натпревари и 
манифестации организирани во Република Македонија 
од страна на националните спортски федерации кои се 
од јавен интерес за спортот.  

 
4. Партиципација за спроведување активности на 

националните спортски федерации за борба против до-
пингот во спортот и активности за борба против насил-
ното и недоличното однесување на спортски настани, 
посебно на фудбалските натпревари и здравствена за-
штита на спортистите, за што се утврдени средства во 
износ од 400.000,00 денари.  

Средствата се наменети за спроведување активно-
сти на националните спортски федерации за борба про-
тив допингот во спортот  и против насилното и недо-
личното однесување на спортските настани, посебно на 
фудбалските натпревари заради реализација на програ-
мите на Комисијата за анти-допинг и Националното 
координативно тело за спречување на насилното и не-
достојното однесување на спортските натпревари и 
Здравствената комисија при Агенцијата за млади и 
спорт.  

 
5. Партиципација за финансирање проекти на наци-

оналните спортски федерации за активности поврзани 
со организација на обуки и семинари за едукација на 
наставниците по физичко воспитување, за што се утвр-
дени средства во износ од 400.000,00 денари.  

Средствата се наменети за партиципација во рели-
зација на проекти на националните спортски федера-
ции за активности поврзани со организација на обуки и 
семинари за едукација на наставниците по физичко 
воспитување.  

 
6. Партиципација за финансирање на проекти на на-

ционалните спортски федерации за активности поврза-
ни со „Спорт за сите“, за што се утврдени средства во 
износ од 400.000,00 денари.  

Средствата се наменети за партиципација во реали-
зација на проекти на националните спортски федера-
ции за вклучување на граѓаните од сите возрасни кате-

гории и социјални структури во спортот и спортските 
активности одразени низ меѓународно прифатената 
форма како израз за масовно спортување – „Спортот за 
сите“.   

 
7. Партиципација за финансирање на издавачка деј-

ност во спортот, за што се утврдени средства во износ 
од 150.000,00 денари.  

Средствата се наменети за партиципација на финан-
сирање, односно, публикување на научни и стручни из-
данија од дејноста спорт.  

 
8. Партиципација за финансирање проекти на наци-

оналните спортски федерации за организација на сим-
позиуми од областа на спортот, за што се утврдени 
средства во износ од 200.000,00 денари.  

Средствата се наменети за партиципација во реали-
зација на проекти за организација на симпозиуми повр-
зани со науката во спортот, спонзорите, медиумите, 
спортскиот маркетинг, спортскиот менаџмент и спорт-
скиот туризам.  

 
9. Партиципација за финансирање проект на нацио-

налните спортски федерации за воспоставување ин-
форматички спортски систем, за што се утврдени 
средства во износ од 200.000,00 денари.  

Средствата се наменети за партиципаципација во 
реализација на проект за воспоставување информатич-
ки спортски систем, односно информатичка спортска 
мрежа низ единствен системски концепт.  

 
10. Партиципација за финансирање на национални-

те спортски федерации за активности поврзани со реа-
лизација  на активности поврзани со Проектот за вове-
дување спортски паралелки во ДУФК „Методија Ми-
тевски Брицо“, за што се утврдени средства во износ од 
2.000.000,00 денари. 

Средствата се наменети за партиципација во финан-
сирањето на националните спортски федерации за 
активности на стручните тимови ангажирани во Прое-
ктот за воведување спортски паралелки во ДУФК „Ме-
тодија Митевски Брицо“.  

 
11. Планирана резерва за што се утврдени средсва 

во износ од 500.000,00 денари.  
Средствата се наменети за дополнување за парти-

ципација во реализација на програмски активности на 
националните спортски федерации во спроведувањето 
на националниот и регионален систем на натпревари.  

 
2.Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт  
Потпрограма 20 – спорт  
Ставка 464 – Разни трансфери, утврдени се средс-

тва во износ од 3.776.000,00 денари 
 
 
 
 
 
1. Партиципација за финансирање на проекти под-

несени од страна на националните спортски федера-
ции, клубови и проекти на Агенцијата за млади и спорт 
за унапредување на спортот за поддршка на спортска 
специјализација на млади талентирани спортисти, за 
што се утврдени средства во износ од 3.776.000,00 де-
нари.  

Средствата се наменети за партиципација за поддр-
шка и промоција на проекти на националните спортски 
федерации, клубови и проекти на Агенцијата за млади 
и спорт за унапредување на спортот кои ќе промовира-
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ат и реализираат активности за откривање, рана спорт-
ска специјализација и грижа за млади талентирани 
спортисти во повеќе спортови. Во 2013 година, прио-
ритет имаат развојот на училишниот спорт, реализаци-
ја на спортски кампови организирани за талентирани 
ученици и кампови за спортска специјализација на 
млади спортисти организирани од страна на национал-
ните спортски федерации.  

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

 
Бр. 41-9717/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

122. 
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011 и 95/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 3.1.2013 година,  донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО  
И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за финансиска поддршка во рибарство-
то и аквакултурата за 2013 година во вкупен износ од 
90 000 000, 00 денари, обезбедени осогласно Буџетот 
на Република Македонија за 2013 година (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 171/12) раздел 
14004 – Агенција за финансиска поддршка во земјо-
делството и руралниот развој (во понатамошниот текст 
Агенција), потпрограма 20 – Финансиска поддршка во 
земјоделството, ставка 464 - разни трансфери во износ 
од 50 000 000, 00 денари и согласно потпрограма 2A-
Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 - 
капитални субвенции за претпријатија и невладини ор-
ганизации во износ од 40 000 000, 00 денари, ќе се ко-
ристат според намените, критериумите и условите 
утврдени со оваа програма и тоа за:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
(1) Средствата од дел I точка 1 на оваа програма на-

менети за финансиска поддршка во рибарството во из-
нос од 17 000 000, 00 ќе се користат за реализација на 
следните активности: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Средствата од став (1)  потточка 1.1. се намене-

ти за надомест на прифатливи трошоци утврдени во 
Програмите за порибување на риболовните подрачја.  

(3) Koрисници на средствата од став (1)  потточка 
1.1. од овој дел се субјекти – регистрирани репроцен-
три за производство на репродуктивен и порибителен 
материјал, кои изведуваат вештачки мрест и порибува-
ат риболовни води со определени видови риби.  

(4) Средствата од став (1) потточка 1.2. од овој дел 
се наменети за инвестиции во изградба на нови и ре-
конструкција и адаптација на постоечки риболовни 
пунктови, како и за исплата на надомест за услуга за 
користење на постоечки пунктови кои се во приватна 
сопственост. Средствата за изградба на нови и  рекон-
струкција  на постоечки риболовни пунктови се наме-
нети за инвестиции кои се однесуваат на: 

- изработка или промена на урбанистички проект за 
определување на локација за изградба на риболовен 
пункт, 

- изработка на проект за изградба на риболовен 
пункт, 

- набавка на материјали за изградба и 
- изведување на изградба на риболовен пункт. 
Средствата за адаптација на постоечки риболовни 

пунктови се на на условите за истовар, манипулација, 
складирање и продажба на рибите од риболовниот 
пункт и тоа: 

- обезбедување на довод на вода и електрична енер-
гија, 

- набавка на опрема за поправки и одржување на 
опремата во пунктот и риболовна опрема, 

- опремување со компјутери за водење на евиден-
ции, 

- подобрување на работните и сигурносните услови 
и 

- складирање и третман на отпадот. 
 (5) Koрисници на средствата од став (1)  потточка 

1.2. од овој дел наменети за инвестиции за изградба на 
нови и реконструкција и адаптација на постоечки рибо-
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ловни пунктови се единиците  на локални самоуправи 
за реализирање на предвидениот предмет на работа 
или услуга (субјекти кои се избрани како најповолни 
понудувачи за реализирање на предвидената актив-
ност, а корисници на средствата за надомест за услуга 
за користење на постоечки пунктови се концесионери-
те на рибите. 

(6) Средствата од став (1)  потточка 1.3. од овој дел 
се наменети за рехабилитација, доградба, надградба и 
опремување на постоечките капацитети/мрестилишта 
за производство на репродуктивен и порибителен мате-
ријал во регистрираните репроцентри и тоа за: 

- интелектуални услуги за изработка на градежен 
проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вред-
ност на проектот за услуги за изработка на градежен 
проект;  

- изградба и обновување на рибни базени - градеж-
ни работи; 

- обновување на мрестилишна сала - градежни и за-
натски работи; 

- обновување и опремување на рибни базени; 
- набавка и инсталирање на опрема (филтри, апара-

ти за аерација, UV стерилизатори, заштитни мрежи и 
друга потребна опрема); 

- набавка на градежни материјали и елементи за 
конструкција наменети за обновување и /или подигну-
вање нови базени, кади, матични базени, одгледували-
шта, растилишта и младичници; 

- набавка на градежни метеријали и елементи за 
консктрукција наменети за мрестилиште (инкубациска 
сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за 
мрестење и инкубација на икра (инкубатори и лежни-
ци); 

- набавка на опрема за чување на храна и хранење 
на рибите; 

- набавка на опрема за сортирање риба во мрести-
лишта; 

- набавка на опрема за прочистување на влезни или 
испусни води (пумпи, филтри и цевки); 

- набавка на опрема за транспорт на жива риба; 
- набавка на опрема за аерирање на вода; 
- оперативни трошоци за градење, инсталирање на 

елементи за конструкција и опрема, вклучително  и 
софтвер; 

- набавка и инсталирање на опрема за следење на 
хемиски карактеристики на вода, 

- набавка на агрегат за струја; 
- набавка на пумпи за вода на течни горива. 
(7) Koрисници на средствата од став (1)  потточка 

1.3. од овој дел се субјекти – регистрирани репроцен-
три за производство на репродуктивен и порибителен 
материјал.  

(8) Средствата од став (1)  потточка 1.4. од овој се 
наменети за изградба на нови или обновување на по-
стоечките објекти (мандри) за лов на риба на Дојран-
ското езеро и тоа за: 

- интелектуални услуги за изработка на градежен 
проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вред-
ност на проектот за услуги за изработка на градежен 
проект; 

- набавка на градежни материјали и елементи за 
конструкција; 

- изведба на работите. 
(9) Koрисници на средствата од став (1) потточка 

1.4. од овој дел се единицата  на локална самоуправа 
или концесионерите на риби за вршење стопански ри-
болов на Дојранското Езеро. 

(10) Средствата од став (1)  потточка 1.5. од овој 
дел се наменети за отстранување на мрежи и останат 
рибарски алат од дното на риболовните води, и тоа за: 

- набавка на гориво потребно за отстранување на 
мрежите; 

- изведба на активностите согласно програма с. 
(11) Корисници на средствата од став (1)  потточка 

1.5. од овој дел се концесионерите на рибите од рибо-
ловните води на кои се изведуваат активностите. 

 
III 

(1) Средствата од дел I точка 2 на оваа програма на-
менети за финансиска поддршка во аквакултурата во 
вкупен износ 69 000 000, 00 денари ќе се користат за: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 

за инвестиции во аквакултурата се наменети за: 
- изградба на нови капацитети за аквакултура, 
- проширување, реконструкција, адаптација и мо-

дернизација на постојните капацитети за аквакултура; 
- изградба на нови капацитети за преработка на ри-

бите и 
- набавка на опрема за доработка, преработка, скла-

дирање и пакување на рибите. 
(3) Корисници на средствата од став 1 потточка 

2.1., наменети за изградба на нови капацитети за аква-
култура се субјекти кои се регистрирани за дејност 
аквакултура и кои поседуваат или користат недвижен 
имот на кој планираат да изградат капацитет за аква-
култура.  

Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. 
наменети за проширување, реконструкција, адаптација 
и модернизација на постојните капацитети за аквакул-
тура се субјекти кои се регистрирани за дејност аква-
култура и се запишани во регистарот на одгледувачи 
на риби што се води во Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство (во понатамошниот 
текст Министерството). 

Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. 
наменети за изградба на нови капацитети за преработка 
на рибите се микро, мали и средни претпријатија кои 
се регистрирани за дејност аквакултура и поседуваат 
или користат недвижен имот на кој планираат да изгра-
дат преработувачки капацитет. 

Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. 
наменети за набавка на опрема за доработка, прерабо-
тка, складирање и пакување на рибите се микро, мали и 
средни претпријатија кои поседуваат или користат об-
јект наменет за преработка на риби. 

(4) Средствата од став (1)  потточка 2.1. од овој дел 
за инвестиции за изградба на нови капацитети, доград-
ба и надградба на постоечките капацитети за аквакул-
тура и опремување на рибници можат да бидат намене-
ти за:  

- интелектуални услуги за изработка на градежен 
проект за обновување и/или подигнување нови капаци-
тети за аквакултура не повеќе од 3% од вкупната при-
фатлива вредност на проектот за услуги за изработка 
на градежен проект, 

- набавка на градежни материјали и елементи за 
конструкција наменети за обновување и/или подигну-
вање нови капацитети за аквакултура (базени, кади) 
матични базени, одгледувалишта и гоилишта,  
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- набавка на градежни материјали и елементи за 
конструкција наменети за мрестилиште (инкубациска 
сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за 
мрестење и инкубација на икра (инкубатори и лежни-
ци), 

- набавка на кафези за кафезно одгледување на ри-
ба,  

- набавка на платно за мрежи, набавка на мрежи за 
кафези и изработка на мрежи за кафезно одгледување, 

- набавка на опрема за чување на храна и хранење 
на рибите, 

- набавка на опрема за сортирање риба во рибници, 
- набавка на опрема за складирање на риба во свежа 

состојба односно опрема за замрзнување на рибите 
опремено со систем за испуштање на jаглерод диоксид 
или течен азот или фрижидери,  

- набавка на ледомати, 
- набавка на опрема за прочистување на влезни или 

испусни води (пумпи, филтри и цевки), 
- набавка на опрема за транспорт на свежа риба, 
- набавка на опрема за автоматско или полу авто-

матско сортирање на риба, 
- апарати за за додавање на течен  кислород во во-

дата,  
- товарно возило со  кабина 4x4 отворен товарен 

простор на 4 тркала, места за седење минимум 3, носи-
вост минимум 1000 кг сила на моторот  до 140 кc,  

- товарно моторно возило за транспорт на жива ри-
ба со носивост до 10 000 кг, 

- цистерна до 2 тони вода, опрема за додавање на 
кислород во гасна состојба или течен кислород- распр-
скувачи, манометри, челиќни боци за складирање на 
кислородот или (специјализирано комплетно опремено 
возило за транспорт на жива риба),  

- специјализирани товарни возила опремени со си-
стем за ладење наменети за транспорт на свежа риба и 
носивост до 1500 кг, 

- пловен објект (чамец) со максимална должина до 
6 м  и ширина до 2.5 м, со јачина мотор до 12 коњски 
сили; 

- набавка на опрема за пратење на хемиските кара-
ктеристики на водата (присуство на растворен кислород, 
јаглероден диоксид, амоњак, сулфурдиоксид, pH и др.), 

- набавка на агрегат за струја до 10 киловати и 
- оперативни трошоци за градење, инсталирање на 

елементи за конструкција и опрема, вклучително и 
софтвер. 

(5) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 
за инвестиции за инвестиции за изградба на објекти за 
преработка на рибите можат да бидат наменети  за:  

- интелектуални услуги за изработка на градежен 
проект за подигнување нови преработувачки капаците-
ти не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност 
на проектот за услуги за изработка на градежен проект, 

- набавка на градежни материјали и елементи за 
конструкција и 

-  оперативни трошоци за градење и инсталирање 
на елементи за конструкција. 

(6) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 
за набавка на опрема за доработка, преработка, склади-
рање и пакување на риба можат да бидат наменети за: 

- прием и чистење на рибата, 
- обескостување и филетирање, 
- димење (топло и/или ладно) на рибата,  
- пакување и вакумирање на риба, 
- опрема за ладење и одржување на полуготовиот и 

готовиот производ и 
- оперативни трошоци за инсталирање на опрема 

вклучително  и софтвер. 
(7) Вкупната вредност на исплатени финансиски 

средства за инвестиции во аквакултурата од став (1) 
потточка 2.1. од овој дел не може да го надмине изно-

сот од  3 500 000, 00 денари, за прифатени инвестиции 
од 7 000 000, 00 денари назависно од вкупната вред-
ност на инвестицијата. 

(8) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 
кои се исплаќаат по принцип на ко-финансирање на ре-
ализирани инвестиции можат да се зголемат во следни-
ве случаи: 

- 55% од вредноста на одобрената инвестиција за 
инвестиции поднесени од носител на земјоделско сто-
панство од 18 години старост до 40 години старост на 
денот на поднесување на инвестицијата или жена носи-
тел на земјоделско стопанство, 

- 60% од вредноста на одобрената инвестиција за 
инвестиции поднесени од носител на земјоделско сто-
панство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално по-
драчје, 

- 65% од вредноста на одобрената инвестиција за 
инвестиции поднесени од носител на земјоделско сто-
панство од 18 години старост на денот на поднесување 
или жена носител на земјоделско стопанство кое се на-
оѓа во ридско-планинско рурално подрачје. 

(9) Средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел 
за порибителен материјал од домашно производство се 
наменети за чување на матици и набавка на порибите-
лен материјал од видовите охридска речна и виножит-
на пастрмка, поточна златовчица, крап, амур, толстоло-
бик и сом.  

(10) Висината на вредноста на поддршката од став 
(1) потточка 2.2. за од овој дел изнесува 600, 00 денари 
по матица за не повеќе од 700 броја селектирани и обе-
лежани полово зрели матици по одделен вид риба  за 
видовите охридска, речна и виножитна пастрмка и по-
точна златовчица, за не повеќе од 300 број од видот 
крап и  за не повќе од 50 броја од видовите амур, сом и 
толстолобик. 

(11) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.2. од овој дел  се субјекти кои поседуваат дозвола за 
производство на порибителен материјал од рибник на-
менет за промет и да немаат увезено порибителен мате-
ријал и жива риба во периодот декември 2012 - декем-
ври 2013 година.  

(12) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.2. од овој дел за набавен подмладок се субјекти кои 
се регистрирани за дејност аквакултура и се запишани 
во регистарот на одгледувачи на риби што се води во 
Министерството и имаат купено подмладок од субје-
кти кои поседуваат дозвола за производство на пориби-
телен материјал од рибник наменет за промет. Корис-
ници на средствата се и субјекти кои поседуваат дозво-
ла за производство на порибителен материјал од риб-
ник наменет за промет за сопствено насадување на 
рибникот. 

(13) Висината на вредноста на поддршката намене-
та за купен подмладок изнесува 40% од просечната па-
зарна цена на набавениот подмладок која на годишно 
ниво ја утврдува Министерството на предлог на овла-
стените установи од областа на рибарството без разли-
ка на набавната (фактурната) вредност на подмладокот. 

(14) Средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел 
наменети за произведена риба во 2013 годиина и про-
дадена најдоцна до 31 ноември 2013 година.  

(15) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.3. од овој дел се се субјекти кои се регистрирани за 
дејност аквакултура и се запишани во регистарот на 
одгледувачи на риби што се води во Министерството и  
немаат увезено порибителен материјал и жива риба во 
периодот декември 2012 - декември 2013 година.  

(16) Средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел 
се  исплаќаат скалесто и тоа: 

- за произведена риба во рибник со проектиран ка-
пацитет до 25 000 килограми - 100 %  од 20,00 денaри, 

- за произведена риба во рибник со проектиран ка-
пацитет од 25 000 до 50 000 килограми - 75 %  од 20,00 
денaри, 
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- за произведена риба во рибник со проектиран ка-
пацитет од 50 000 до 100 000 килограми -  50 %  од 
20,00 денaри и  

- за произведена риба во рибник со проектиран ка-
пацитет со над 100 000 килограми. производство 25 % 
од 20 денари.  

(17) Висината на вредноста на поддршката за кило-
грам произведена и продадена риба од автохтоните ви-
дови риба - речна пастрмка и охридска пастрмка ќе из-
несува 20,00 денари по килограм, а за видовите вино-
житна пастрмка, поточна златовчица, крап амур, сом и 
толстолобик 10,00 денари по килограм. 

(18) Субјектите кои поднесуваат барања за користе-
ње на средства од овој дел  можат да користат средства 
најмноги по две потточки и тоа по основ на потточка 
2.1. и една од потточките 2.2 и 2.3. Субјектите кои има-
ат увезено порибителен материјал и жива риба во пери-
одот од Декември 2012 до Декември 2013 година нема-
ат право на финансиска поддршка по однос на потточ-
ката 2.1. и 2.2.  

IV 
(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма на-

менети за техничка помош во вкупен износ  800 000, 00 
денари, ќе се користат за реализација на следните 
активности: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Средствата од од став (1) на овој дел се намене-

ти за финансирање на мерки кои се однесуваат на под-
готвителни, административни и технички активности и 
активности за следење, размена на информации, про-
ценка и ревизија  во областа на рибарството и аквакул-
турата. 

(3) Корисник на средствата од став (1) потточка 3.1. 
од овој дел е Министерството за надомест на трошоци 
поврзани со организацијата на работниот состанок.  

(4) Корисници на средствата од ставот (1) потточка 
3.2. од овој дел се рибарски и риболовни здруженија и 
организации на произведители запишани на регистар 
кој се води во Министерството за организација на ра-
ботни средби повразани со зголемување на соработката 
во здруженијата и меѓу здруженијата со цел размена на 
информации и обезбедување оптимални услови за пла-
сирање на рибата на пазарот. 

(5) Корисници на средствата од став (1) потточка 
3.3. од овој дел е Министерството за исплата на надо-
месток на работата на членовите на Советот за рибарс-
тво и аквакултура. 

 
V 

(1) Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во 
износ од  2 000 000, 00 денари за истражувачки и апли-
кативни пилот проекти особено  се наменети за инова-
тивни технологии за: 

- зголемување на производството на риба, 
- заштита на рибите и животната средина, 
- стопанисување со риби, како и за проекти за 

истражување на пазарот и маркетинг на риби и произ-
води од риби  и др. 

(2) Корисници на средствата од ставот (1) од овој 
дел се овластени институции од областа на рибарство-
то, научни и/или образовни установи од областа на ри-

барството, рибарски и риболовни здруженија, органи-
зации на производителите, концесионерите на рибите и 
вршителите на аквакултура.  

(3) Доколку пилот проектите од став (1) од овој дел 
ги реализират рибарски и риболовни здруженија и ор-
ганизации на производители, концесионерите на риби-
те и вршителите на аквакултура, задолжително содр-
жат соодветна научна верификација. 

(4) Резултатите од пилот проектите финансирани од 
помошта од став (1) на овој дел задолжително се пуб-
ликуваат во технички извештаи достапни за јавноста. 

(5) Вкупната вредност на одобрени пилот проекти 
од став (1) од овој дел по поединечен корисник не мо-
же да го надмине износот од 500 000, 00 денари наза-
висно од вкупниот износ на проектот.   

 
VI 

(1) Средствата од дел I точка 5 на оваа програма на-
менети за Развој на нови пазари и промотивни кампа-
њи во вкупен износ од 1 200 000, 00 ќе се користат за 
реализација на следните активности: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Средствата  од ставот (1) потточка 5.1. од овој 

дел се наменети за надомест на трошци за организација 
на манифестација за промовирање на производи од ри-
барството и аквакултурата.  

(3) Средствата  од ставот (1) потточка 5.2. од овој 
дел се наменети за организирање и /или учество на ма-
нифестации, саеми и натпревари. 

(4) Корисници на средствата од ставот (1) потточка 
5.1. и 5.2. на овој дел се рибарски и риболовни здруже-
нија, организации на произведители запишани на реги-
старот кој се води во Министерството за реализација 
на активности.   

VII 
(1) Барањата за користење на средства од дел II 

потточка 1.1. и  1.5. дел IV став (1) и дел V став (1), од 
оваа програма се поднесуваат до Министерството нај-
доцна до 10.11.2013 година, а барањата за користење 
на средства од дел III потточка 2.2. и 2.3. од оваа про-
грама се поднесуваат до Агенцијата најдоцна до 
10.11.2013 година.  

(2) Барањата за користење на средства од дел II 
потточка 1.2., 1.3. и 1.4. и дел III потточка 2.1 од оваа 
програма се поднесуваат до Агенцијата врз основа на 
рокови утврдени во објавен Јавен повик. 

 
VIII 

(1) Исплатата на средства од дел II точка 1 потточка 
1.1. и 1.5. од оваа програма се врши врз основа на изве-
стување за склучен договор и за реализирани активно-
сти по фази. Министерството, договорот го склучува 
врз основа на поднесено барање во чиј прилог се доста-
вува Програма за порибување на риболовната вода, од-
носно Програма за отстранување на мрежи. Програма-
та особено содржи предвидени активности поделени во 
фази, временска рамка, како и потребни финансиски 
средства за реализација на активностите.  

(2) Исплатата на средствата од дел II точка 1 пот-
точка 1.1. и 1.5. за реализација на активностите од пр-
вата фаза се врши авансно со известување за склучен 
договор кое Министерството го доставува до Агенција-
та. Исплатата за секоја наредна фаза се врши авансно 
со доставување на известување за реализација на 
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активностите од предходната фаза, кое Министерство-
то го доставува до Агенцијата, а во чиј прилог се до-
ставува и Записник за извршени активности изготвен 
од државен инспектор за земјоделство и изјава за на-
менско користење на средствата од корисникот на 
средствата за предходната фаза.  

(3) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.2., 
1.3. и 1.4. дел III поточка 2.1., од оваа програма се реа-
лизира врз основа на одобрени барања за исплата по 
објавен јавен повик од Агенцијата. Агенцијата го обја-
вува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот на 
објавувањето на оваа Програма. 

(4) Исплатата на средствата од дел III  потточка 2.2. 
и 2.3. од оваа програма се врши врз основа на доставе-
но барање со потребна документација. Агенцијата ја 
утврдува и објавува потребната документација која се 
приложува кон барањата за користење на средствата. 

(5) Исплатата на средствата од дел IV точка 3 пот-
точка 3.1. се врши врз основа на доставено известува-
ње за исплата на потребни средства за реализација на 
активностите доставено од Министерството до Аген-
цијата најдоцна до 15.12.2013 година. 

(6) Исплатата на средствата од дел IV точка 3 пот-
точка 3.2. се врши по доставено известување за одобре-
на програма за организација на работна средба со по-
требни финансиски средства и доставен извештај за 
одржана средба со докази за реализација на средствата 
од Министерството до Агенцијата најдоцна до 
15.12.2013 година. 

(8) Исплата на средствата од дел IV точка 3 потточ-
ка 3.3. се врши врз основа на известување за извршени 
обврски во чиј прилог се доставува Решение за надо-
мест за работа на членовите на Советот за рибарство и 
аквакултура.  

(9) Исплатата на средствата од дел V точка 4 се вр-
ши врз основа на известување за одобрени проекти по 
предходно спровед Јавен повик од Министерството. 
Министерството го објавува Јавниот повик не подоцна 
од 60 дена од денот на објавувањето на оваа Програма. 

(10) Висината на финансиската поддршка по корис-
ник за дел II точка 1 потточка 1.1. и дел V од оваа про-
грама ја определува Министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство во зависност од планираната 
количина порибителен материјал наменет за порибува-
ње и во зависност од важноста и големината на наста-
нот. 

IX 
Исплата на средствата од оваа програма по корис-

ници ја врши Агенцијата на трансакциски или жиро 
сметки на барателите најдоцна до 30.06.2014 година. 

 
Х 

Надзор на реализација на средствата од оваа про-
грама врши Министерството.  

 
ХI 

Средствата предвидени со оваа програма се непо-
вратни. 

 
ХII 

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

 
Бр. 41-9788/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

123. 
Врз основа на член 15 од Законот за хидрометеоро-

лошка дејност („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 103/2008 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 годи-
на донесе         

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРО-
ЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО 2013 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за реализација на оваа програма во 2013 
година во износ од 96.522.000,00 денари, обезбедени со 
Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
167/2012), раздел 14003-Управа за хидрометеоролошки 
работи (во понатамошниот текст: УХМР) ќе се кори-
стат за следните намени: 
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VII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.41-9789/1-12                 Заменик на претседателот  

3 јануари 2013 година         на Владата на Република  
    Скопје                               Македонија, 
                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
124. 

Врз основа на член 57 став (2) од Законот за семен-
ски и саден материјал за земјоделски растенија 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2006, 89/2008, 171/2010 и 53/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
3.1.2013 година,  донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 2013  ГОДИНА 
 
I 

Со оваа програма се спроведува контролата над 
производството на сертифициран семенски и саден ма-
теријал, воведување во трговија на нови домашни и 
странски сорти на земјоделски растенија, создавање ус-
лови за чување и одржување на семенски и саден мате-
ријал, заштита на автохтоните сорти од земјоделски 
растенија, заштита на селекционерските права и изра-
ботка на подзаконски акти од областа на семето и сад-
ниот материјал и нивно усогласување со ЕУ законодав-
ството. 

 
II 

Средствата од оваа програма во износ од 
4.000.000,00 денари се обезбедуваат од:                                             

                                                                                                                                               
 
 
 

III 
Средствата утврдени во дел  II на оваа програма ќе 

се користат за: 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
  (1) Средствата од дел  III точка 1 на оваа програма 

во износ од 825.200,00  денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Средствата од дел III точка 2 на оваа програма 

во износ од 1.700.000,00 денари ќе    се користат за: 
 
 
 
 
(3) Средствата од дел III точка 3 на оваа програма 

во износ од  400.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
  
(4) Средствата од дел III точка 4 на оваа програма 

во износ од  1.074.800,00  денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 

V 
Исплатата на средствата од оваа програма го врши 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

Правата и обврските на корисниците на средствата 
по оваа програма од дел III се утврдуваат на следниот 
начин: 

a) со договор што го склучува министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство со правно лице 
за намените од дел IV став 1 алинеја 4, став 2 алинеја 1, 
став 3 алинеја 1 и став 4 алинеи 1, 2 и 3 од оваа програ-
ма;  и 

б) со решение на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство за намените од  дел IV став 1 
алинеи  1, 2, 3, 5 и 6  и став 3 алинеја 2 од оваа програ-
ма.  
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VI 
Средствата од оваа програма се неповратни.  

VII 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во ,,Службен весник на Република Македони-
ја“.  
      Бр.41-9790/1 -12                Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република     
             Скопје                                      Македонија 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 
__________ 

125. 
Врз основа на член 96 од Законот за шумите 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
64/2009, 24/2011 и 53/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 година, 
донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ 

ЗА 2013 ГОДИНА   
I 

Со оваа програма, согласно Буџетот на Република 
Македонија за 2013 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија”  бр.167/12), Раздел 14001 - Ми-
нистерство за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, Програма 2 - Шумарство, Потпрограма 20 - Шу-
марство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски 
средства, се утврдува изворот и износот на средствата, 
видот и обемот на работите и мерките кои ќе се финан-
сираат, извршителите на работите, како и начинот на 
користење на средствата за извршени работи во 2013 
година. 

II 
За извршување на работите и мерките од дел I на 

оваа програма, се утврдува изворот и износот на средс-
твата и тоа од: 

 
 
 
 

III 
Средствата од делот II на оваа програма во износ од 

8.200.000,00 денари ќе се користат за следните рабо-
ти/мерки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Пошумување на голините и ерозивните земјишта 

со садници од точка 1 потточка 1.1 од табелата,  ќе се 
врши првенствено на локации со поголема површина и 
кои се во состав или во непосредна близина на посто-
ечките шуми, а пошумување на голините и ерозивните 
земјишта со садници од точка 1 потточка 1.2 од табела-
та,  ќе се врши на локации кои се поголеми од 0,50 ха.  

2. Нега со прореди од точка 2 од табелата, ќе се вр-
ши во шумски култури, насади подигнати со пошуму-
вање и на пренаменети природно пошумени површини 
до 30-годишна возраст. 

За реализација на работите од точките 1 и 2 од табе-
лата, извршителите на работите доставуваат до Мини-
стерството  за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво за секоја работа посебна оперативно - стручна про-
грама,  во која се наведуваат основните податоци за ло-
калитетот и подетални податоци за обемот и видот на 
работата, техниката, времето на реализација на работи-
те и други важни податоци.     

3. Садниците за пошумување од точка 3 од табела-
та, ќе се користат за пошумување на сечишта согласно 
Одобрението за сеча на шуми во приватна сопственост 
издадено од надлежен орган, како и за пошумување на 
површини помали од 0,50 ха (голини, напуштено земјо-
делско земјиште и сл.). Садниците ќе се обезбедат од 
ЈП „Македонски шуми“ – Скопје, а ќе ги распределува 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство преку подрачните единици.  

4. Превентивна заштита на шумите и шумските 
култури од потенцијални штетници кои можат да за-
грозат поголеми шумски простори од точка 4 од табе-
лата, ќе се врши преку организирана Извештајно дијаг-
нозно прогнозна служба (ИДП служба) за шумите во 
Република Македонија и преку следење на состојбата 
на шумите на биоиндикаторските точки поставени на 
16 километарска мрежа на територијата на Република 
Македонија. Шумарскиот Факултетот – Скопје, до Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, ќе достави Извештај за здравствената состојба 
на шумите во Република Македонија за 2013 година со 
предлог мерки  и  Извештај за здравствената состојба 
на шумите на биоиндикаторските точки на територија-
та на Република Македонија за 2013 година.   

5. Средствата за имплементација на активностите 
од Програмата за проширена репродукција на шумите 
за 2013 година од точка 5 од табелата, ќе се користат за 
учество на конгреси, советувања, семинари, симпозиу-
ми, билатерални, мултилатерални и други средби, како 
и за обуки од областа на шумарството кои се во функ-
ција на стручно унапредување и осовременување на 
програмските активности, за материјално - технички 
средства за имплементирање на активностите предви-
дени со програмата, како и за недоволно предвидени 
работи кои ќе произлезат во текот на годината при реа-
лизација на Програмата.  

IV 
Исплатата на средствата за реализација на работите 

од дел III, точки 1, 2 и 4  на оваа програма, ќе се врши 
врз основа на склучени договори помеѓу Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
извршителите на работите.    

Исплата на средствата од дел III точка 3 на оваа 
програма, ќе се врши врз основа на Списокот на лицата 
кои подигнале садници, изготвен и заверен од стручно 
лице од областа на шумарството или одговорно лице 
во Подрачната единица на Министерството и приложе-
ни копии од испратници за подигнати садници од ЈП 
„Македонски шуми“- Скопје. 

Исплатата на средствата од дел III точка 5 на оваа 
програма, ќе се врши врз основа на решение од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.  

V 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр.41-9791/1 -12               Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република     
             Скопје                                      Македонија 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 
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126. 

Врз основа на член 7 став 5 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.26/09 
и 136/11), Владата на Република Македонија, на седни-
ца, одржана на 3.1.2013 година, донесе 

        
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО 
И ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕ-
ЧОТ ПОД ЗАШТИТА ВО РЕПРОЦЕНТРИТЕ ЗА 

2013 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се утврдува видот и обемот на 

активностите кои ќе се финансираат со средствата од 
Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
167/12), извршителите на работата, изворот и износот 
на средствата, како и начинот на користење на средс-
твата за развој и унапредување на ловството и за одгле-
дување и заштита на дивечот под заштита во репроцен-
трите за 2013 година.  

 
II 

За извршување на активностите од дел I на оваа 
програма, се предвидени средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2013 година, раздел 14001 - Мини-
стерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Програма 2 - Шумарство, Потпрограма 20-Шумарство, 
Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства, во 
износ од 1.800.000 денари и тоа за: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Користење на финансиските средства 

 
Финансиските средства ова програма ги користат 

управувачите на дивечот во државните ловишта. 
 

IV 
Исплата на финансиските средства и контролa над 

имплементација на програмата 
 
Исплатата на средства се врши согласно договорот 

за управување со дивечот во државното ловиште пот-
пишан помеѓу Владата на Република Македонија  и 
управувачите на државните ловишта. 

Контролата на имплементација на договорот за фи-
нансиска поддршка за развој и унапредување на лов-
ството ќе го врши Државниот инспекторат за шумарс-
тво и ловство. 

VI 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.  

 
Бр.41-9792/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

127. 
Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.1.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА  
ВО 2013 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се утврдува висината на средства-
та, намената и начинот на нивното користење за функ-
ционирањето на фитосанитарната политика во 2013 го-
дина.  

II 
Средствата  за активностите од фитосанитарната 

политика во 2013 година се во износ од  7.000.000,00 
денари се обезбедуваат од: 

 
 
 
 
 
 

III 
Средствата утврдени во дел II од оваа програма ќе 

се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во 

износ од 3.100.000,00 денари ќе се користат за: 
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V 
Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во 

износ од 2.530.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI 

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во 
износ од 370.000,00 денари ќе се користат за: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII 
Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во 

износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 
Средствата од дел IV точка 2, 3, 4, 5, 6, дел V точка 

1, 2 и 4,  на оваа програма ќе се исплатуваат по спрове-
дена постапка за јавни набавки согласно Законот за јав-
ни набавки.  

Средствата од дел IV точка 1 ќе се исплатуваат со 
решение на директорот на Фитосанитарната управа, по 
претходно потпишан авторски договор. 

Средствата од дел V точка 3, дел VI точка 1 ќе се 
исплаќаат со решение на директорот на Фитосанитар-
ната управа, а по претходно доставен извештај за спро-
ведување на активности од дадената област. 

Средствата од дел VI точка 2, 3 и 4 се исплаќаат со 
доставување на фактура и известување за реализирани 
активности.  

Средствата од дел VII точка 1 ќе се исплаќаат со ре-
шение на директорот на Фитосанитарна управа по 
претходно потпишан авторски договор и доставен из-
вештај за реализација на обуката. Обуките во 2013 го-
дина ќе бидат од следните модули: 

- Регулатива во областа на фитосанитарната поли-
тика; 

- Земање на примероци, пакување, конзервирање и 
безбедно транспортирање на семе и саден материјал, 
земјоделски и шумарски растенија, производи за за-
штита на растенијата, почва, ѓубриња, биостимулатори 
и подобрувачи на својствата на почвата; 

- Основи на лабораториска практика и методи за 
утврдување на болести и штетници кај растенијата, 
активни компоненти на производи за заштита на расте-
нијата, составни делови на ѓубрињата, биостимулато-
рите и подобрувачите на својствата на почвата; 

- Спроведување на контрола и надзор согласно 
EPPO, IPPS, Codex alimentarius стандарди и процедури 
како и национални законодавни процедури; 

- Имплементирање на мониторинг програми, чита-
ње на лабораториски извештаи, толкувања на резулта-
тите и преземања на активности; 

- Спроведување на систем за системска анализа на 
ризик; 

- Генетски модифицирани организми; 
- Сертификација на семе и саден материјал (проце-

дури и постапки); 
- Сертификација на опрема за апликација на произ-

води за заштита на растенијата и механизација за апли-
кација на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на 
својствата на почвата (процедури и постапки); 

- Акредитации и системи на акредитирани и овла-
стени лаборатории; 

- Системи и стандарди за безбедност на храна во 
примарно производство од растително потекло; 

- Прекршочна политика во областа на фитосанитар-
на политика (политика, процедури, стандарди и пра-
ктики). 

За реализирање на средствата од дел VII точка 2 др-
жавниот секретар формира комисија за спроведување 
на постапката за доделување на стипендии/кофинанси-
рања на студии од втор циклус за вработени во фитоса-
нитарниот систем од областа на фитомедицина, фито-
санитарна администрација, безбедност на храна и агро-
хемија.  

Максимален износ по апликант е 100.000,00 денари. 
Критериум за доделување на стипендија/кофинан-

сирање на студии од втор циклус се: 
- просек од прв циклус на студии кој ќе се вреднува 

со максимум 10 бода,  
- оценка од процесот на оценувањата во последните 

две години како просечна оценка со максимум 4 бода и  
- години на искуство во министерство за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство вреднувани со 0,5 бо-
да по години на искуство, но не повеке од 6 бода. 

Рок на пријавување 31.01.2013 година за уписната 
2012/2013 и 15.11.2013 за уписната 2013/2014 година. 

Исплатата на средствата се врши на сметка на бара-
телот по претходно склучен договор со министерство-
то.  
 

IX 
За спроведување на оваа програма се грижи Мини-

стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво - Фитосанитарна управа. 

 
X 

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

 
Бр. 41-9793/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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128. 

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 88/2008, 115/2008 
и 10/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 3.01.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И 
ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2013 ГОДИНА 

 
I. 

Со оваа програма се уредува намената на средства-
та за конкурентност, иновации и  претприемништво 
вкупен износ од 13.371.000,00 (тринаесет милиони и 
триста седумдесет и една илјада) денари и тоа : 

- 7.896.000,00 (седум милиони и осумстотини деве-
десет и шест илјади) денари, обезбедени од Буџетот на 
Република Македонија за 2013 година,  - Потпрограма 
ДГ–Поддршка на развојот на мали и средни претприја-
тија, ставки 425, 426, 462 и 464, наменети за развој на 
мали и средни претпријатија; 

- 2.975.000,00 (два милиони и деветсто седумдесет 
и пет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2013 година, – Потпрограма 11 – 
Индустриска политика, сметка 637, ставки 462 и 464, 
наменети за имплементација на мерки од Индустриска-
та политика на Република Македонија 2009-2020; и  

- 2.500.000,00 (два милиони и петстотини илјади) 
денари, обезбедени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2013 година, – Потпрограма 11 – Индустриска 
политика, сметка 637, ставки 425 и 462,  наменети за 
поддршка и развој на кластерското здружување во Ре-
публика Македонија. 

 
Средствата од Буџетот наменети за програмата, ги 

распоредува Министерството за економија.  
 

II. 
 Програмата се состои од мерки во следните обла-

сти: 
 
А. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
За мерките од областа А. Поддршка и развој на ма-

ли и средни претпријатија  се наменети средства во из-
нос од 7.896.000,00 (седум милиони и осумстотини де-
ведесет и шест илјади) денари и тоа за: 

МЕРКА 1. Кофинансирање на Европскиот инфор-
мативен и иновативен центар во  Македонија (ЕИ-
ИЦМ) - Enterprise Europe Network во вкупен износ од 
3.100.000, 00 денари за следната намена: 

1.1 Кофинансирање на редовните активности на 
Центарот во согласност со неговата тригодишна про-
грама. (Проектот е кофинансиран и од ЕУ преку ЦИП 
Програмата 2007-2013). 

 
МЕРКА 2. Проект - Поддршка на автентични занае-

ти во вкупен износ од 1.200.000,00 денари за следните 
намени: 

2.1 Предмет на мерката е субвенционирање на зана-
етчии и вршители на занаетчиска дејност државјани на 
Република Македонија  преку кофинансирање до 60% 
од докажаните трошоци но не повеќе од 120.000 дена-
ри, направени за следните активности:  

2.1.1. Набавка на опрема и алати; 
2.1.2. Уредување и подобрување на деловниот про-

стор; и 
2.1.3. Стручно оспособување на занаетчиите. 

МЕРКА 3. Надоместување на дел од трошоците на 
деловните субјекти за сертификација на системи за 
квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од 
200.000,00 денари. 

3.1. Предмет на мерката е надоместување на дел од 
трошоците на деловните субјекти за сертификација на 
системи за квалитет според ISO стандарди  и тоа  50% 
од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не 
повеќе од 60.000 денари поединечно за секој деловен 
субјект – барател на средствата.  

МЕРКА 4. Финансиска поддршка за тренинг на 
НАССР тим за воведување, одржување и модификаци-
ја на НАССР систем во вкупен износ од 300.000,00 де-
нари. 

4.1. Предмет на мерката е финансиска поддршка  за 
тренинг на HACCP тим, за воведување, одржување и 
модификација на HACCP систем, за обука до три лица 
од деловниот субјект, при што за секое обучено лице 
ќе се доделат до 20.000 денари. 

 
МЕРКА 5. Финансиска поддршка за воведување на 

ХАЛАЛ систем во вкупен инзнос од 500.000,00 денари. 
5.1 Предмет на мерката е финансиска поддршка за 

воведување на  ХАЛАЛ систем,  и тоа 50% од докажа-
ните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 
40.000 денари поединечно за секој деловен субјект – 
барател на средствата. 

 
МЕРКА 6. Финансиска поддршка за женско прет-

приемништво во вкупен износ од 630.000,00 денари. 
6.1. Предмет на мерката е субвенционирање на 

претпријатија во сопственост на жени (над 51%) и 
управувани од жени, државјани на Република Македо-
нија, преку кофинансирање на 60% од докажаните тро-
шоци но не повеќе од 120.000 денари, направени за 
следните  намени: 

6.1.1.  Набавка на опрема, алати и инвентар; 
6.1.2.  Уредување/подобрување на деловниот про-

стор; и 
6.1.3. Грижа/чување на деца од предшколска во-

зраст за жени кои отпочнуваат сопствен бизнис 60% од 
трошоците за градинка или дадилка, но не повеќе од 
30.000 денари).  

МЕРКА 7. Финансиска поддршка на бизнис инку-
батори во вкупен износ од 500.000,00 денари.  

7.1. Предмет на мерката е кофинансирање на прое-
кти на бизнис инкубаторите односно финансиска под-
дршка на проекти за : 

7.1.1. Организирање на обуки; 
7.1.2. Консултантски услуги; 
7.1.3. Вмрежување; и 
7.1.4.Менторинг.  
МЕРКА 8. Финансиска поддршка на проекти за 

промоција на занаетчиството во вкупен износ од 
566.000,00 денари. 

8.1. Предмет на мерката е кофинансирање на прое-
кти за поддршка и промоција на занаетчиството од 
страна на Министерството за економија, односно фи-
нансиска поддршка на проекти за: 

8.1.1. Организирање на форуми; 
8.1.2. Консултантски услуги; 
8.1.3. Организирање на обуки 
8.1.4. Промотивни активности  (саеми, манифеста-

ции и др). 
 
МЕРКА 9. Финансиска поддршка на бизнис цен-

трите во вкупен износ од 600.000,00 денари. 
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9.1. Предмет на мерката е кофинансирање на  прое-
кти на Бизнис центрите за поддршка на МСП од страна 
на Министерството за економија, односно финансиска 
поддршка на проекти за: 

9.1.1. Организирање на основни обуки за старт-ап 
бизниси; 

9.1.2. Обука за постојните претприемачи; 
9.1.3. Промоција на претприемништвото; и 
9.1.4. Обуки за развој и поддршка на женското 

претприемништво. 
 
МЕРКА 10. Организирање на бизнис натпревар - 

“Биди перспективен започни свој бизнис“ во вкупен 
износ од 200.000,00 денари. 

10.1.   Намената ги опфаќа следните активности: 
10.1.1.   Објавување на јавен повик за аплицирање 

на бизнис  идеја; 
10.1.2.  Свечена церемонија за прогласување на по-

бедниците на  бизнис  натпреварот. 
 
МЕРКА 11. Промоција  на Бизнис ангелите како из-

вор на финансирање на малите и средните претпријати-
ја во вкупен износ 100.00,00 денари. 

11.1. Намената ги опфаќа следните активности:   
11.1.1. Организирање на форум за значајноста на 

бизнис ангелите како извор на финансирање на МСП. 
Постапката  и критериумите за доделување на 

средства од дел II, област А. Поддршка и развој на ма-
ли и средни претпријатија, мерките 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 
од оваа програма ќе се изврши преку објавување на ја-
вен повик на ВЕБ страната на Министерството за еко-
номија www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk 
и/или во печатените медиуми. 

 
Б. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКАТА 

ПОЛИТИКА 
 
За меркaта од областа Б. Имплементација на инду-

стриската политика се наменети средства во вкупен из-
нос од 2.975.000,00 денари и тоа за: 

МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурент-
носта на македонската индустрија во вкупен износ од 
2.975.000,00 денари  за следните намени: 

1.1 Надоместување на дел од трошоците  на делов-
ните субјекти за развој на нов производ  или за подо-
брување на постојниот производ во вкупен износ од 
775.000,00 денари -  намената ги опфаќа следните 
активности:   

1.1.1 договорни услуги за изработка на техничка 
документација за нов производ односно за подобрува-
ње на постојниот производ; 

1.1.2 договорни услуги за изработка на идејно ре-
шение за нова амбалажа, етикетирање и лого на произ-
вод;  

1.1.2 договорни услуги за изработка на промотив-
ни печатени материјали; 

1.1.3 договорни услуги  за воведување на СЕ оз-
нака; и 

1.1.4 договорни услуги за сертификација на систе-
ми на квалитет според CMMI и IT Mark стандарди. 

1.2 Надоместување на дел од трошоците  на делов-
ните субјекти за воведување на еколошка ознака за 
производ во вкупен износ од 360.000,00 денари - наме-
ната ги опфаќа следните активности:    

1.2.1 договорни  услуги за воведување на еколо-
шка ознака;   

1.2.2 трошоци за надоместок за поднесување ба-
рање за доделување на еколошка ознака; и   

1.2.3 трошоци за годишен надоместок за користе-
ње на лого за еколошка ознака. 

1.3 Надоместување на дел од трошоците  на делов-
ните субјекти за развој на пазар во вкупен износ од 
1.000.000,00 денари – намената ги опфаќа следните 
активности:   

1.3.1 договорни услуги за студии за истражување 
на пазарот; 

1.3.1 договорни услуги за изготвување на бренд 
стратегија; 

1.3.2 договорни услуги за изготвување на марке-
тинг стратегија; и  

1.3.3 договорни услуги за изработка на веб стра-
на. 

1.4. Надоместување на дел од трошоците за поддр-
шка на патенти во вкупен износ од 840.000,00 денари – 
намената ги опфаќа следните активности:   

1.4.1. договорни услуги за истражување на паза-
рот;  

1.4.2 трошоци за учество на домашни и меѓуна-
родни настани за иновации; 

1.4.3 трошоци  за аплицирање за тестирање на па-
тенти во меѓународни организации за пронајдоци во 
кои е вклучен најмалку еден странски иноватор; и  

1.4.4 финансирање на деловните субјекти  за имп-
лементација  на признаен патент во Република Македо-
нија. 

Постапката  и критериумите за доделување на 
средства од дел II, област Б. Имплементација на инду-
стриската политика, мерка 1 од оваа програма ќе се из-
врши преку објавување на јавен повик на ВЕБ страната 
на Министерството за економија www.economy.gov.mk  
и www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми. 

За точките 1.1, 1.2, 1,3, 1.4 - потточки 1.4.1, 1.4.2 и 
1.43 од мерка 1, дел II, област Б.  Имплементација на 
индустриската политика од оваа програма, Министерс-
твото за економија го надоместува делот на трошоците 
за оваа мерка во висина од 75% од докажаните трошо-
ци на барателот, но не повеќе од 180.000,00 денари по-
единечно за секој барател.  

За точката 1.4 потточка 1.4.4 од мерка 1,  од дел II, 
област Б. Имплементација на Индустриската политика 
од оваа програма, Министерството за економија фи-
нансира до 50% од потребната инвестицијата, но не по-
веќе од 300.000,00 денари поединечно за секој барател.  

Трошоците наменети за реализација на мерка 1 од 
дел II, област Б. Имплементација на Индустриската по-
литика од оваа програма, ќе им бидат исплатени на ба-
рателите во зависност од расположивите средства од 
Буџетот, по редоследот на нивното пријавување во ар-
хивата на Министерствтото за економија. 

         
В. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА КЛАСТЕРСКОТО 

ЗДРУЖУВАЊЕ 
 

За мерките од областа В. Поддршка и развој на кла-
стерското здружување  се наменети средства во вкупен 
износ од 2.500.000,00 денари и тоа за: 

МЕРКА 1. Поддршка на проекти од кластерските 
здруженија во износ од 1.600.000,00 денари за следни-
те активности: 

1.1 Поддршка на заеднички проекти за поврзување 
на кластерите со универзитетите; 

1.2 Поддршка за развој на иновативноста и развој 
на брендирани производи; 

1.3 Поддршка на кластерите за секторска извозна 
промоција; 

1.4 Поддршка за организирање тематски саеми; и 
1.5 Поддршка  за развивање на стандарди за квали-

тет и прилагодување на барањата на ЕУ- пазарите. 
Постапката  и критериумите за доделување на 

средства од дел II, област В. Поддршка и развој на кла-
стерското здружување,  мерка 1 од оваа програма ќе се 
изврши преку објавување на јавен повик на ВЕБ стра-
ната на Министерството за економија 
www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или 
во печатените медиуми. 



9 јануари 2013  Бр. 4 - Стр. 77 
 
 

Кластерските здруженија може да поднесат најмно-
гу две барања од навeдените активности од дел II, об-
ласт В. Поддршка и развој на кластерското здружува-
ње,  мерка 1 од оваа програма. 

За  активностите од мерката 1 од дел II, област В. 
Поддршка и развој на кластерското здружување од 
оваа програма,  делот на трошоците за оваа намена ги 
надоместува Министерството за економија во висина 
од 75% од проектот, но не повеќе од 400.000,00 денари 
поединечно за секој барател по апликација. 

Трошоците наменети за реализација на мерка 1 од 
дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското 
здружување од оваа програма, ќе им бидат исплатени 
на кластерските здруженија  во зависност од располо-
живите средства од Буџетот, по редоследот на нивното 
пријавување во архивата на Министерствтото за еконо-
мија. 

 
МЕРКА 2. Изготвување на Атлас за кластерите во 

износ од 300.000,00 денари 
 
МЕРКА 3. Евалуација на кластерските политики и 

кластерските здруженија во износ од 480.000,00 денари 
Евалуацијата треба да опфати: оценка на успешно-

ста на реализираните програми и оценка на нивото на 
развој на кластерските здруженија врз база на дефини-
рани индикатори. 

 
МЕРКА 4. Поддршка на ВЕБ порталот конкурент-

ност.мк во износ од 120.000,00 денари 
Поддршката се однесува во делот на хостирање на 

ВЕБ порталот конкурентност.мк 
Постапката за избор на понудувачи за мерките 2, 3 

и 4  од дел II, област В. Поддршка и развој на кластер-
ското здружување од оваа програма ќе се спроведе во 
Министерството за економија во согласност со Законот 
за јавни набавки. 

 
III 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 
програма ќе се грижи Министерството за економија.  

 
IV 

Министерството за економија за реализација на 
оваа програма, како и за постигнатите резултати и 
образложение за евентуалните отстапувања од плани-
раните активности, ќе достави извештај со финансиски 
показатели до Владата на Република Македонија, зак-
лучно со 31 март 2014 година.  

 
V 

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

 
Бр.41-9852/1-12                 Заменик на претседателот  

3 јануари 2013 година         на Владата на Република  
    Скопје                                      Македонија, 
                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
129. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и  3 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.43/2012 и 145/2012), и член 63 точка 7 
од Законот за здравствено осигурување (“Службен вес-
ник 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, 53/2011 и 26/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 годи-
на, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА  ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНА  ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ  ЗАБО-
ЛУВАЊА  НА  ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 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 доенчи-

ња  
-  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);  
- 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) 
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- 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). 
- aфoнија (Aphonija) 
 
3. НА БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИН-

СУФИЦИЕНЦИЈА И НИВНО   ТРЕТИРАЊЕ СО ДИ-
ЈАЛИЗА 

 
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 
Штип, ПЗУ Диамед-Скопје, и 20 странски државјани 
кои се на хроничната дијализна програма согласно го-
ренаведената Спогодба.  

Според инциденцата на заболувањето, средниот го-
дишен 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 2013 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 756.600,00 денари. 

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 2013 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 коскена 

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-
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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. 

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 соз-
давање на овие фактори предизвикува крварења од ми-
кро и макротраумите кои не можат да се сопрат освен 
со употреба на нив, така да доколку овие болни аде-
кватно и навремено не се лекуваат, кај нив можат да 
настанат сериозни компликации, смрт како и траен ин-
валидитет. 

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 ле-
кувањето 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, намалување 
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 нивните 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 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 само-администрирање на факторите и 
развој на поефикасен домашен третман 
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2. Зајакнување на соработката помеѓу Центарот за 
хемофилија и  Граѓанското здружение на лицата болни 
од хемофилија – Хемолог.  

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ВКУПНО ЗА: точка 1,2,3,4,5,6,7, и 8......... 35.000.000,00 денари  
Вкупно потребни средства за реализирање на оваа про-

грама се 35.000.000,00 денари за партиципација на осигуре-
ните 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 средства во 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. 

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 
25.01.2014 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.41-9893/1-12               Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година            на Владата на Република 
     Скопје       Македонија,  

         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

130. 
Врз основа на член 5 став 1 а во врска со член 12 од 

Законот за геолошки завод (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 136/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА  
ЗА 2013 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се утврдува висината на средства-
та, намената и начинот за нивното користење, обемот и 
локалитетите на кои ќе се вршат Основните геолошки 
истражувања за 2013 година.  

 
II 

Средствата за финансирање на позициите предви-
дени во оваа програма во износ од 18.819.000,00 (осум-
наесет милиони осумсто и деветнаесет илјади денари), 
се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 
2013 година, раздел - 10001, програма 2, потпрограма 
20 - Искористување на природните ресурси, категорија 
– 48 – капитални расходи, ставка – 485 (вложувања и 
нефинансиски средства).  

Средствата по предложените проекти кои се пред-
мет на реализација со оваа програма е со цел обезбеду-
вање на Основни геолошки карти и геолошки податоци 
за градбата, структурата и карактеристиките на карпи-
те за потребите на Републиката и тоа:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Реализацијата на проектите по оваа програма ќе ги 

врши Геолошкиот Завод врз основа на Договори со из-
ведувачите согласно дел II став 2 од оваа програма.  
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IV 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањетo во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-9906/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

131. 
Врз основа член 16 став 1 алинеја 5 и став 3 од За-

конот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 43/2012 и 145/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 3.01.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО 
БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
Употребата и злоупотребата на различни психоа-

ктивни супстанци, легални и нелегални дроги, негатив-
но се рефлектира на севкупното живеење и функцио-
нирање - на индивидуален, професионален, семеен и 
социјален план, предизвикувајќи големи страдања и за-
губи.  

Особено загрижувачко е постојаното намалување 
на просечната возраст на злоупотреба на недозволени 
дроги и возраста на започнување.  

Според достапните извори на податоци се претпо-
ставува дека во Република Македонија вкупниот број 
на лица што употребуваат дроги е 20.000-30.000 лица, а 
во рамките на која се и 6.000-8.000 зависници од херо-
ин со сериозни здравствени и социјални проблеми.  

Од легалните психоактивни супстанци во Република 
Македонија најчесто и најмасовно злоупотребуван е алко-
холот. Се смета дека околу 60.000 лица имаат проблеми 
поврзани со консумирање алкохолни пијалоци.  

 
МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 

 
Третманот на лицата зависни од алкохол актуелно е 

со доминантна психијатријска ориентација и се одвива 
пред се во болнички услови, во трите големи психија-
триски болници во државата (Скопје, Демир Хисар и 
Негорци), а се врши болнички и дневноболнички на 
повеќе од 400 лица.  

Третманот на лицата зависни од дроги е располож-
ливо во рамките на националната мрежа во здравстве-
ни установи. 

Системот на лекување вклучува дневно-болнички 
третман, болничко лекување, детоксификација и трет-
ман со супституција. Најголемиот дел од корисниците 
на дроги кои се лекуваат се на дневно-болнички трет-
ман, каде се нуди третман со супституција, психо-со-
цијални интервенции, индивидуално или групно сове-
тување и социјална и психо-терапија.  

Во текот на 2012 година во овие установи со мета-
донска супституциона терапија се третирани над 1100 
пациенти кои се вклучени во бесплатен државен про-
грам. Во приватните здравствени установи бројот на 
третирани пациенти е околу 150 на метадонска супсти-
туциона терапија и овие пациенти самостојно се фи-
нансираа, односно не беа дел од државаната програма 
за бесплатно лекување. 

На Универзитетската Клиника за токсикологија – 
Скопје, во 2012 година беа опфатени 140 лица во трет-
ман на зависници од опиоиди со препаратот со гене-
ричко име Бупренорфин, финансиран од Програмата 
на Министерството за здравство. Во приватните здрав-

ствени установи бројот на третирани пациенти е околу 
30 пациенти на терапија со бупренорфин и овие паци-
енти самостојно се финансираа, односно не беа дел од 
државаната програма за бесплатно лекување. 

 
МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕВЗЕМАТ ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ 
Во организирањето на терапевтските програми за 

лицата зависни од дроги, секогаш мора да се земе во 
предвид дека зависноста од дрога е комплексен соција-
лен и (ментално) здравствен проблем со хроничен, ре-
цидивантен и прогресивен тек.  

Лекувањето на лицата зависни од дроги е долготра-
ен процес во фази, кој дава оптимални резултати кога е 
био-психо-социјално ориентиран, направен според ин-
дивидуалните потреби и можности на лекуваните лица 
и спроведен од страна на мултипрофесионални тимови.  

Со цел да се има соодветен одговор на потребите на 
целната група потребно е планирање и понатамошно 
проширување на мрежата на служби како и воведување 
на нови модели за лекување на лицата зависници од 
дрога, така што ќе се работи во согласност со начелата 
на медицината која се заснова врз докази со истовреме-
но вклучување на што поголем број на лица зависни од 
дроги во програмите за лекување со супституциона те-
рапија. 

Начело на достапност и економичност - Зголемено 
покритие и достапност на ефективни, економични и 
различно профилирани служби и програми насочени 
кон одговорот на проблемите со користење на дрога, 
овозможени преку процесот на дисеминација, согласно 
актуелните потреби, со едновремено вмрежување во 
еден национален систем и координација на активности-
те на хоризонтално и вертикално ниво. 

Искуството стекнато до сега ни кажува дека е по-
требна постојана едукација која треба да ја водат про-
фесионалци од релевантни институции и организации 
во земјата во врска со феноменот на дрога, како и јак-
нењето на партнерските односи меѓу јавниот и општес-
твениот сектор. 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Основна цел на програмата е вклучување на што 

поголем број на лица зависни од дроги во програмите 
за лекување со супституциона метадонска терапија и 
терапија со бупренорфин, со што ќе се намали употре-
бата на илегални дроги, смртноста од предозирање, че-
стотата на инјектирање, употребата на нестерилен при-
бор за инјектирање, ширење на инфекции со ХИВ/Хе-
патит Б и Ц и ќе се намалат криминалните активности. 
Ефикасноста на супституционата терапија на одржува-
ње со метадон се состои и во подобрување на квалите-
тот на животот, здравјето, можноста за вработување, 
социјалното функционирање и физичкото  (телесното) 
функционирање. 

Метадонските програми за одржување се економ-
ски оправдани и докажано ефикасни за поединецот-па-
циентот и за јавното здравје. Метадонските програми 
ги привлекуваат пациентите и пред сé ги чуваат во кон-
такт со службите кои даваат и други услуги, како сове-
тување, социјални услуги и др. 

Овие служби се засновани на принципите на мулти-
дисциплинарност, со што овој проблем се третира не 
само како медицински туку и како општествен и проб-
лем на заедницата.  
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Во рамките на овие служби функционираат тимови 
кои се состојат од медицински лица и тоа еден специја-
лист по психијатрија, еден општ лекар и две медицин-
ски сестри, како и социјален работник и психолог кои 
обезбедуваат соодветна психосоцијална поддршка, која 
е неопходна за одржување на стабилна состојба кај ко-
рисниците и го зајакнува мотивот за нивна натамошна 
вклученост во третманот.  

Цел на програмата е на лицата што употребуваат 
дроги или се зависни од нив да им се пружи помош и 
подршка преку широко достапни, ефикасни, флекси-
билни и индивидуално прилагодени интервенции што 
ќе го подобрат нивното здравје и ќе им овозможат со-
цијално созревање и функционирање, без нивно ната-
мошно стигматизирање и маргинализирање. 

 
 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ НА 
УСПЕШНОСТ) 

 
Напредок во однос на намалување на листи на чека-

ње преку отворање на нови Служби за превенција и 
третман од злоупотреба на дроги и вклучување на што 
поголем број на лица зависни од дроги во програмите 
за лекување со супституциона метадонска терапија и 
терапија со бупренорфин. Со овие мерки, ќе се овозмо-
жи:  

- постигнување апстиненција 
- намалување на зачестеноста и острината на реци-

дивите 
- намалување на морбидитетот и на морталитетот 

предизвикани со злоупотреба на незаконската опиоид-
на дрога или како последица од тоа, особено ризикот 
од ХИВ, хепатитис Б и Ц и други по крвен пат пренос-
ливи болести одинјектирање со нестерилна опрема  

- подобрување на физичкото и психолошкото 
здравје; 

- намалување на криминалното однесување за обез-
бедување на финансиски средства за злоупотреба на 
дрога; 

- овозможување и поддршка за реинтеграција на ра-
ботното место и во системот на образованието;  

- унапредување на социјалното функционирање. 
 

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-
ЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
Третманот на зависноста од дроги и лекувањето во 

дневни болници и болничко лекување на зависници од 
алкохол и дрога над 30 до 90 дена и зависници - судски 
случаи претставува комбинација на: фармакотерапија 
(биолошка терапија – лекови, лекови за смирување на 
болки, за подобрување на апетитот, регулирање на рас-
положението, сонот и др, лекови со слично дејство на 
дрогата), психотерапија која се спроведува во завис-
ност од проценката на потребите на зависникот и се-
мејството и социотерапија која претставува учење на 
социјални вештини за возобновување или подобрување 
на социјалното функционирање. 

Согласно, доктринарните ставови и медицината 
заснована на докази, финансиските трошоци за обезбе-
дување на дневно-болничка и болничка здравствена за-
штита на лицата со болести на зависности опфаќаат:  
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Во цената на пакетите не се влезени скрининг те-

стовите, потрошниот медицински материјал за ордини-
рање на терапијата, лековите и лабораториските испи-
тувања, кои дополнително ќе се фактурираат со паке-
тите. 

За реализација на мерките и активностите предви-
дени со Програмата за здравствена заштита на лица со 
болести на зависности во Република Македонија за 
2013 година предвидени се средства за: 

- обезбедување на метадон за 1200 лица и бупре-
норфин за 210 лица со болести на зависности  

- лекување во дневни болници и болничко лекување 
на зависници од алкохол и дрога над 30 до 90 дена и 
зависници - судски случаи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пресметките за потребните количини на метадон и 

бупренорфин се направени врз основа на податоците за 
бројот на пациентите и динамиката на потрошувачката 
на метадонска супституциона терапија и терапија со 
бупренорфин во 2012 година и залихите на бупренор-
фин. За да се добие проектирана вредност на фискал-
ните импликации земени се цените на чинење на мета-
дон и бупренорфин во 2012 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доколку во 2013 година се отворат нови Служби за 

превенција и третман од злоупотреба на дроги во Ре-
публика Македонија (Скопје, Прилеп или други градо-
ви) во рамките на јавното и приватното здравство, ли-

цата кои ќе бидат опфатени со метадонска супституци-
она терапија и со терапија со бупренорфин во истите, 
ќе бидат дел од Програмата за здравствена заштита на 
лица со болести на зависности за 2013 година и соглас-
но порастот на бројот на пациентите и динамиката на 
потрошувачката на метадонска супституциона терапи-
ја, ќе се изврши Измена и дополнување на истата Про-
грама. 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Годишната програма за здравствена заштита на ли-

ца со болести на зависности ќе се реализира во обем и 
содржина согласно одобрените средства од Буџетот на 
Република Македонија наменети за оваа Програма, во 
висина од 55.000.000,00 денари, од кои 33.000.000,00 
денари за набавка на метадон и бупренорфин од страна 
на Министерството за здравство и 22.000.000,00 денари 
за договорни услуги кои ќе бидат исплатени на јавните 
здравствени установи за извршени услуги за 2013 годи-
на. 

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на насе-
лението не претставува константна категорија и истата 
подлежи на варијации во болестите и бројот на пациен-
тите, не може да се предвиди апсолутно точен број на 
заболените, така да е можно пренамена на средствата 
од една во друга позиција и Измени и дополнувања на 
истата Програмата. 

 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Извршители на Програмата во третманот со мета-

донската супституциона терапија и терапија со бупре-
норфин се: Универзитетска клиника за токсикологија – 
Скопје, Психијатриските болници Скопје, Демир Хи-
сар и Негорци и Службите за превенција и третман од 
злоупотреба на дроги кои функционираат во рамките 
на болниците во Тетово, Куманово, Струмица, Штип, 
Гевгелија, Охрид, Битола и Кавадарци и КПУ Идризо-
во  - Скопје и КПУ Скопје  - Скопје.  

Доколку во 2013 година се отворат нови Служби за 
превенција и третман од злоупотреба на дроги во Ре-
публика Македонија (Велес, Прилеп или други градо-
ви) во рамките на јавното и приватното здравство, 
истите ќе се финансираат со Програмата за здравствена 
заштита на лица со болести на зависности за 2013 годи-
на. 

 
НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ 

 
Министерството за здравство месечно ќе ги распре-

делува средствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата.  

Во прилог на фактурите здравствените установи 
имаат обврска да достават пресметка за секој пациент 
поединечно согласно дадените упатства во чија цена ќе 
влезе соодветниот пакет за извршени услуги, набавена-
та цена на скрининг тестовите, потрошниот медицин-
ски материјал за ординирање на терапијата, лековите и 
лабораториските испитувања. 

Набавените количини на метадон и бупренорфин ќе 
се дистрибуираат до овластените здравствени устано-
ви-извршители на програмата, врз основа на извештај 
за извршени услуги и доставени потреби од количини 
на неделно/месечно ниво. 
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ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И 
РОКОВИ 

 
Здравствените установи кои се извршители на Про-

грамата, имаат обврска најдоцна до 15 во месецот да 
достават фактура и месечен извештај за реализирани 
активности, а најдоцна до 15.02.2014 и годишен изве-
штај за реализирани активности за 2013 година до Ми-
нистерството за здравство. 

 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Министерството за здравство ќе врши редовни кон-

троли на три месеци во јавните здравствени установи 
извршители на програмата, во делот на реализрани 
активности согласно програмата и контрола на дина-
миката на потрошувачката на супституциона терапија 
– метадон и бупренорфин и увид во медицинската до-
кументација.  

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.41-9933/1-12        Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година        на Владата на Република 
    Скопје                                    Македонија,  
                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
132. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 43/12 и 145/12)  Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРАНИ ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. ВОВЕД 
Со Законот за здравствено осигурување е уредено 

здравственото осигурување на граѓаните, правата и об-
врските од здравственото осигурување, како и начинот 
на спроведување на здравственото осигурување. Здрав-
ственото осигурување се установува како задолжител-
но и доброволно осигурување. Задолжителното здрав-
ствено осигурување се установува за сите државјани на 
Република Македонија заради обезбедување на здрав-
ствени услуги и парични надоместоци врз начелата на 
сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно ко-
ристење на средствата под услови утврдени со Закон.  

Со Законот за придонеси од задолжително социјал-
но осигурување се уредуваат видовите на придонеси за 
задолжителното социјално осигурување, обврзниците 
за плаќање на придонеси, обврзниците за пресметка и 
уплата на придонеси, основиците на кои се плаќаат 
придонеси, стапките на придонеси, начинот на пресме-
тка, роковите на плаќање на придонеси, контрола на 
пресметување и уплата на придонеси како и други пра-
шања кои се значајни за утврдување и плаќање на при-
донесите. 

 
2. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 
Со Законот за здравствено осигурување се утврдува 

кои категории на лица се задолжително здравствено 
осигурани меѓу кои се и државјаните на Република Ма-
кедонија кои немаат ниту еден основ на здравствено 
осигурување. 

Со Законот за придонеси од задолжително социјал-
но осигурување, горепосочената категорија на граѓани 
на Република Македонија се утврдуваат како обврзни-
ци за плаќање на придонес за задолжително здравстве-
но осигурување, а како обврзник за пресметување и уп-
латување на придонесот е Министерството за здрав-
ство.   

 
3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат 

услови за плаќање на придонесот за задолжително 
здравствено осигурување на  државјаните на Републи-
ка Македонија кои немаат ниту еден основ на здрав-
ствено осигурување.  Министерството за здравство ка-
ко обврзник за пресметување и уплатување на придо-
несот за задолжително здравствено осигурување ќе мо-
же на месечна основа да го плаќа придонесот. Соглас-
но тоа, овие лица ќе имаат редовно уплатен придонес и 
со тоа непречено користење на здравствените услуги 
односно здравствената заштита.  

 
4. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
Според податоците добиени од Фондот за здрав-

ствено осигурување на Македонија, државјани на Ре-
публика Македонија кои немаат ниту еден основ на 
здравствено осигурување се околу 213.500, а придоне-
сот за задолжително здравствено осигурување на ме-
сечно ниво, за еден осигуреник е 830,00 денари. 

 
5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
За пресметување и уплатување на придонесот за за-

должително здравствено осигурување според оваа про-
грама потребни се средства во износ од 
2.127.355.000,00 денари кои се обезбедени од Буџетот 
на Република Македонија.  

 
6. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 
Надзор над спроведување на Програмата за плаќа-

ње придонес на државјаните на Република Македонија 
кои не се задолжително здравствено осигурани за 2013 
година врши Министерството за здравство и по потре-
ба ја известува Владата на Република Македонија. 

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

 
      Бр.41-9932/1 -12                Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република     
             Скопје                                      Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 
__________ 

133. 
Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за 

здравствена заштита (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 
година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на Програмата за лекување на ретки 

болести во Република Македонија за 2013 година со те-
рапија и лекови кои досега се применувани во лекува-
ње на некој од ретките болести се очекува за 2013 го-
дина ќе бидат потребни средства во вкупен износ од 
40.000.000,00 денари.  
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ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Вкупните средства за реализација на оваа програма 

изнесуваат 40.000.000,00 денари кои се обезбедуваат  
од Буџетот на Република Македонија.   

 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Лековите за терапија на лицата заболени од ретки 

болести ќе ги набавува Министерството за здравство 
врз основа на јавна објава, а дистрибуирањето до јав-
ните здравствени установи извршители на активности-
те, врз основа на доставена потреба за спроведување на 
терапијата, ќе ги обезбедуваат добавувачите кои ќе би-
дат избрани како најповолни на јавниот повик, јавните 
здравствените установи, извршители на лекувањето за-
должително ќе водат евиденција за пациентите и даде-
ната терапија.  
 
СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
Министерството за здравство врши надзор над 

спроведување на Програмата за што ќе изготви посеб-
но упатство за реализација на средствата кое ќе биде 
доставено до јавните здравствени установи и по потре-
ба поднесува извештај до Владата на Република Маке-
донија.  
 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
 
Јавните здравствените установи кои се извршители 

на Програмата, најдоцна до 31.01.2014 година да доста-
ват до Министерството за здравство годишни извештаи 
за реализираните мерки и активности во 2013 година, 
предвидени со оваа програма. 

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

 
Бр. 41-9934/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

134. 
Врз основа на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3 од 

Законот за здравствена заштита (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.43/12 и 145/12), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
3.1.2013 година,  донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА  КРВО-
ДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

ЗА 2013 ГОДИНА 
 
 ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
За реализација на планираните мерки и активности 

во оваа програма потребни се следните финансиски 
средства:  

За активности на Црвениот крст на Република Ма-
кедонија 

Организирање и подготвување на крводарителски 
акции 

-  Надоместок на трошоци за подготвување и орга-
низирање на крводарителски акции на Општинските 
организации на Црвен крст: 

 
 
 
Изготвување на здравствено-воспитни, пропаганд-

ни материјали и мотивациски средства за крводарите-
лите 

Во рамките на изготвувањето на здравствено-вос-
питните, пропагнадните материјали и мотивациските 
средства се планира реализација на следните активно-
сти :  

Изготвување на здравствено-воспитни и пропаганд-
ни материјали: 

 
 
 
 
 
 
 
Јубилејни признанија и мотивациони средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организирање на едукативни форми 
-Организирање на семинари за едукација на моти-

ватори на крводарителство. 
 
 
 
1.2. Активности на Институт за трансфузиологија 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкупно средства:...................................7.000.000,00 
 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА СО КОНКРЕТ-

НИ ЗАДАЧИ  
Министерството за здравство, во соработка со Фон-

дот за здравствено осигурување (во понатамошниот 
текст: Фонд) до Владата на Република Македонија 
предлагаат Програма за организирање и унапредување 
на крводарителството во Република Македонија. 

Министерството за здравство и Фондот го следат 
спроведувањето на програмата и превземаат соодветни 
мерки за нејзино доследно спроведување. 

Министерството за здравство утврдува потреби на 
државата од единици на крв, крвни продукти и резер-
ви, во соработка со Институтот за трансфузиолија и 
службите за  трансфузија  при здравствените организа-
ции во Република Македонија. 

Министерството за здравство врши надзор над 
учесниците во спроведувањето на Програмата и утвр-
дува систем на квалитет. 

Министерството за здравство ги обезбедува финан-
сиските средства и врз основа на доставени фактури и 
извештаи врши исплата.  

Црвениот крст на Република Македонија во областа 
на крводарителството ги врши следните задачи: 
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- Континуирана здравствено-воспитна и мотиваци-
ска работа кај населението; 

- Непосредна подготовка на крводарителските ак-
ции во сите средини; 

- Изготвување на информативно-пропаганден мате-
ријал; 

- Анкетирање и изготвување на списоци на потен-
цијални дарители на крв; 

- Учество на волонтери на самата акција за прифа-
ќање на дарителите на крв; 

- Евиденција на крводарителските акции на посеб-
ни формулари ; 

- Изготвување на периодични и годишни извештаи 
за работа, што ги доставува до Министерството за 
здравство на Република Македонија; 

-  Доделување на признанија на крводарителите. 
Институтот за трансфузиологија и трансфузиоло-

шките служби ги вршат следните задачи : 
- Ги утврдуваат потребите за крв и крвни продукти 

за населението во Република Македонија, заедно со 
Министерството за здравство; 

- Вршат организирано прибирање на крв од добро-
волни дарители со мобилни екипи и во службите за 
трансфузиологија при болничките центри; 

- Вршат контрола на крв, приготвување на крвни 
компоненти, нивно чување и експедиција; 

- Во соработка со клиниките или болничките цен-
три при медицинските центри вршат контрола на упо-
требените крвни продукти; 

- Обезбедуваат стандарди за прибирање на крв 
(стандарден состав на екипи, опременост, минимални 
ресурси за работа, стандарден број на единици кои тре-
ба да се прибираат дневно, месечно, годишно); 

- Вршат здравствена контрола и се грижат за здрав-
јето на дарителите на крв; 

- Водат национален регистар за дарители на крв 
(според местото на давање, крвни групи, ретки крвни 
групи, типизирани, одбиени крводарители, дарители на 
плазма и клеточни елементи); 

- Изготвуваат книшка за дарители на крв (со код за 
секој крводарител, крвна група, картон за возач со крв-
на група); 

- Учествуваат во здравствено-воспитна, мотиваци-
ска, истражувачка работа за развој и унапредување на 
крводарителството; 

- Обезбедуваат унифициран благодарен оброк за 
дарители на крв; 

Заеднички активности на Црвениот крст на Репуб-
лика Македонија и Институтот за трансфузиологија :  

- Планирање и организирање на крводарителските 
акции, како и изготвување на програма, оперативни 
планови, обврски  и извештаи за реализација на Про-
грамата за крводарителство; 

- Планирање и утврдување на термин за изведување 
на крводарителска акција во одредена средини; 

- Редовни контакти и посети во средина во која се 
планира да се изведе акцијата; 

- Договор со организаторите за обезбедување на со-
одветен простор и услови за оптимално изведување на 
акцијата; 

- Евалуација на постигнатите резултати, на терен и 
во установите за прибирање крв; 

- Предлози за измени и дополнувања на програмата 
за организирање и унапредување на крводарителство-
то, согласно  

- Прилагодување на новонастанати состојби и по-
треби од крв и крвни продукти (вонредни акции, сезон-
ски потреби, ретки крвни групи); 

- Организирање на вонредни крводарителски акции 
во случај на недостиг на единици на крв; 

- Учество во работа на комисииите за крводари-
телство на разни нивоа; 

- Редовно информирање за сите крводарителски ак-
ции преку средствата за јавно информирање; 

- Постојано осовременување на промотивни мате-
ријали за крводарителство и соработка со размена на 
искуства од други земји; 

- Севкупна анализа и конкретен тримесечен увид во 
извршените активности и нивното финансиско обезбе-
дување; 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Вкупните средства за реализација на Програмата 

изнесуваат 12.000.000,00 денари. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија  
за 2013 година во износ од 12.000.000,00 денари.      

 
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 
Распределбата на средствата по Програмата ќе ја 

врши Министерството за здравство квартално на Црве-
ниот крст на Република Македонија  и Институтот за 
трансфузиологија извршители на активностите, врз ос-
нова на доставени фактури и извештаи за реализација 
на мерките и активностите содржани во Програмата.  

Црвениот крст на Република Македонија  најдоцна 
до 31.01.2014 година  доставува до Министерството за 
здравство Годишен извештај за реализираните актив-
ности предвидени со Програмата за  2013 година.  

Црвениот крст на Република Македонија, согласно 
сопствената евиденција на податоци на крводарители 
(електронска  обработка на податоци и пишани форму-
лари) добиени од страна на општинските организации 
на Црвен крст за реализиран број на крводарувања, из-
готвува месечни прегледи за реализиран број на крво-
дарувања во Република Македонија и квартално за се-
кое тромесечие во годината подготвува извештаи и фа-
ктури и ги доставува до министерството за здравство 
на Република Македонија за контрола и исплата на 
средства.   

 
СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ПАРТИЦИПА-

ЦИЈА 
Средствата за надоместок за партиципација при ко-

ристење на здравствени услуги на дарители со над 10 
крводарувања се трансферираат квартално до здрав-
ствените установи за 6.000 крводарители по просечна 
партиципација за користење на здравствени услуги по 
крводарител, годишно се трансферираат средства во 
вкупен износ од 5.000.000,00 денари.  

 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
Мониторинг и евалуација за спроведување на про-

грамата за организирање и унапредување на крводари-
телството континуирано во текот на годината ќе врши 
Црвениот крст на Република Македонија и за тоа во из-
вештаите ќе го информира министерството за здрав-
ство. 

Ќе се формира стручен тим кој заедно со комисија-
та за развој и унапредување на крводарителството при 
Црвениот крст на Република Македонија ќе ги следи и 
проценува зацртаните цели во програмата и ќе предла-
га мерки за надминување на одредени проблеми кои 
можат да произлезат во процесот на имплементација на 
утврдените задачи и активности во програмата за крво-
дарителство во 2013 година. 

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

 
      Бр.41-9935/1 -12               Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република     
             Скопје                                      Македонија 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 
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135. 

Врз основа на член 16 став 1 точка 10 и став 3 од 
Законот за здравствена заштита („Службен весник на 
Република Македонија", бр. 43/2012 и 145/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3.01.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, 
ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕ-
ЌЕР И ЕДУКАЦИЈА  ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА 

НА ДИЈАБЕТЕСОТ ЗА 2013 ГОДИНА 
 
Во Република Македонија Diabetes mellitus претста-

вува едно од почестите заболувања и се јавува кај око-
лу 6% од населението.  

1. Diabetes mellitus - тип 1 Овој вид на дијабетес е 
болест на младата популација (деца, адолесценти и во-
зрасни) застапен кај 2200 лица од кои на инсулинска 
пумпа се 110 пациенти.  

2. Diabetes mellitus - тип 2 опфаќа 90% од сите слу-
чаи од кои 90% се на инсулинска терапија, а останати-
те користат таблетарна терапија. Просечна дневна доза 
на инсулин е околу 40 IE (интернационални единици). 

 
1. СОСТОЈБА СО ИНСУЛИН ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
  
Во состав на ЈЗУ постојат кабинети за дијабетес 

(вкупно 37), кои се во состав на клиничките и општите 
болници и здравствените домови. 

Бројот на регистрирани лица со дијабетес кои се на 
инсулинска терапија во моментов во Република Маке-
донија е 36 230 од кои 2230 се лица со тип 1 дијабетес 
и околу 34000 со тип 2. Овој број секоја година расте. 
Согласно податоците од Интернационалната дијабето-
лошка федерација и податоците од Националниот реги-
стар за дијабетес на Република Македонија инциденца-
та на оваа болест оваа година е 6,9 %, а вкупниот број 
на заболени и дијагностицирани лица со дијабетес е 
119.200.   

2. ПРЕДНОСТИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
ОД СПРОВЕДЕНАТА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЈАВ-
НА НАБАВКА НА ИНСУЛИН ЗА 2013 ГОДИНА  

 
Во текот на октомври 2012 година се спроведе дво-

годишна јавна набавка на инсулин, глукагон, инсулин-
ски игли, ленти за мерење шеќер, потрошен материјал 
за инсулински пумпи. Се потпишаа рамковни спогодби 
за двогодишна набавка на истите. Снабденоста со ин-
сулин и опфатеноста на пациентите со терапија е 100%. 

Министерството за здравство  во текот на спроведу-
вањето на Програмата за обезбедување на инсулин за 
2013 година преку контроли на лице место во инсулин-
ските аптеки, контрола на залихите на инсулин преку 
Регистарот за дијабетес врз електронските рецепти кои 
се препишуваат од страна на докторите за месечна доза 
на инсулин по пациент, следење на работата на докто-
рите дали е во согласност со протоколите за лекување 
на дијабетес тип 2 и редовни состаноци со докторите, 
фармацевтите и медицинските сестри вклучени во про-
цесот на издавање на инсулинот, прави исто така зна-
чителна заштеда.  

 
3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА 

ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, 
ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА 
ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 
2013 ГОДИНА  

Износот на финансиски средства кои се потребни за 
обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, лен-
ти за мерење на шеќерот, потрошен материјал за инсулин-
ски пумпи за 2013 година е 429.832.565,00 денари, превен-
тивни и едукациони активности  3.000.000,00 денари и не-
измирени обврски 112.167.435,00 денари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ленти за мерење на шеќер во крв 
Со Програмата за 2013 година потребно е да се 

обезбедат и ленти за мерење на шеќерот во крвта. Во 
Програмата се предвидени 4 ленти дневно за пациенти-
те со тип 1 дијабетес или 125 ленти месечно. За лицата 
со тип 2 дијабетес се предвидени 4 ленти месечно 

 
 
 
 
За пациентите тип 1 дијабетес, потребно е дозирање 

на инсулинот преку инсулинска пумпа која овозможу-
ва подобрување на целокупната метаболна контрола, 
со цел намалување и спречување на компликациите. За 
истите се користи потрошен материјал. Во програмата  
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за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, 
ленти за мерење шеќер и едукација за третман и кон-
трола на дијабетесот за 2013 година е предвидено  
снабдување на  ЈЗУ Универзитетска клиника за ендо-
кринологија,  дијабетес и метаболички нарушувања со 
потрошен материјал за инсулински пумпи. 

 
 
 
 
 
 
1.Камп за тип 1 дијабетес – 920 000 мкд 
Целта на кампот е едукација на лица со тип 1 дија-

бетес кај кои не е постигната добра гликорегулација, 
како и кај лица со дијабетес каде е потребно интервен-
ција во терапијата. Основната идеја е преку едукативни 
сесии да бидат опфатени сите аспекти на дијабетес ка-
ко што се прифаќање на состојбата, учење за правилна 
исхрана, физичка активност, подесување на доза на ин-
сулин и секојдневно живеење со дијабетесот. Кампот 
се состои од т.н. структурирани едукативни сесии (ди-
јабетес, хипогликемија, хипергликемија, инсулин, по-
десување на инсулинска доза за време на болести, фи-
зичка активност, исхрана, бременост, алкохол), спорт-
ски активности како и културни социјални настани. На 
овој начин се овозможува интервенција во иднината на 
младите, каде ќе се заштити нивното здравје. 

2. Подобрување на контрола кај тип 2 дијабетес со 
GLP – агонисти – 1.450 000 мкд. Дијабетесот претста-
вува прогресивна состојба, каде со тек на време се на-
малуваат резервите на инсулин во организмот, а со тоа 
доколку не се интервенира постои можност за зголему-
вање на нивот на шеќер во крв. Пред да се започне со 
инсулинска терапија, според препораките постои мож-
ност и за воведување на нова група на лекови (инјекци-
она терапија – GLP-агонисти), особено ако лицата имаа 
зголемена телесна тежина. Оваа група не лекови би се 
давала по строго определени критериуми (препораки 
АДА-ЕАСД), кај лица кај кои друг вид на терапија не 
може да постигне гликемиска контрола.  

3. Едукативни сесии во основните и средни учили-
шта во Македонија – 630 000 мкд 

Изработка на постери  и флаери во боја со симптоми за 
хипогликемија и хипергликемија (ниско ниво на шеќерот во 
крвта и високо ниво на шеќерот во крвта), како би им се 
олеснило да децата со дијабетес полесно да научат да ја пре-
познаваат состојбата на хипогликемија и на хипергликемија. 
Симптомите треба да бидат ознaчени сликовито и со детален 
опис и како да се препознае кој симптом индицира хипогли-
кемија, а кој хипергликемија. 

Изработка на брошура (џебно издание) каде што би се 
наброиле сите  прехрамбени артикли достапни на пазарот 
на Република Македонија, па и пошироко со  тоа кој кол-
ку јаглени хидрати содржи и како делува врз нивото на 
шеќер во крвта. Брошурата е замислeна да биде џебно из-
дание како би можел секој оној што има дијабетес да мо-
же да ја носи со себе, секаде и во секое време. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр.41-9936/1-12                 Заменик на претседателот  
3 јануари 2013 година          на Владата на Република  

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

136. 
Врз основа на член 16, став 1, алинеја 8 и став 3 од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 43/12 и 145/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
3.1.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ 
КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА И АКТИВ-
НОСТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
Со член 16 од Законот за здравствена заштита, на 

сите граѓани на Република Македонија им се обезбеду-
ва остварување на загарантираните права, потреби и 
интереси на општеството преку Програми што ги доне-
сува Владата на Република Македонија.  

Осигурените лица, правата од здравствената зашти-
та ги остваруваат врз основа на своето здравствено 
осигурување, а согласно Законот за здравствено осигу-
рување. 

Со средствата од оваа Програма се обезбедува 
здравствена заштита за лицата кои се опфатени со Спо-
годбата меѓу Македонската Влада и Албанската Влада 
за соработка во областа на здравството и медицинските 
науки, како и терцијарна превенција кај лицата со хе-
мофилија. 

 
1. БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИ-
ЦИЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА 

 
Пациентите со хроничната бубрежна инсуфициен-

ција мора да се лекуваат со хемодијализа за нивното 
оспособување за вршење на секојдневните активности. 

Согласно горенаведената Спогодба, во ЈЗУ Завод за 
нефрологија Струга се дијализираат 20 странски др-
жавјани кои се на хроничната дијализна програма.  

 
2.  ПРЕВЕНЦИЈА НА КОМПЛИКАЦИИ КАЈ ЛИ-
ЦАТА СО 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. Доколку овие лица адекватно и навре-
мено не се лекуваат, кај нив можe да настанат сериозни 
компликации.  

Според податоците на Центарот за хемофилија при 
Институтот за трансфузиона медицина на Република 
Македонија, регистрирани се 211 лица со хемофилија 
А и 104 лица со хемофилија Б (вкупно 315 лица).  

Светската федерација за хемофилија препорачува 
лекување со концентрат на фактор VIII или IX. Ран 
третман на крварењата (во првите два часа) ја намалува 
потрошувачката на концентратите на коагулациските 
фактори, како и потребата од болничко лекување. 

Покрај активностите за лекување на лицата со хе-
мофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен при-
стап. Целта е подобрување на состојбата на овие лица 
преку рано препознавање и навремено лекување, нивна 
едукација и едукација на нивните семејства и други 
активности. Затоа Центарот за хемофилија при ЈЗУ Ин-
ститутот за трансфузиона медицина заедно со НВО ги 
проширува досегашните активности со цел да прерасне 
во Центар за сеопфатна грижа.   
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ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
  
Програмата за обезбедување на трошоците за болни 

кои се третираат со дијализа и активности за пациенти-
те со хемофилија во Република Македонија за 2013 го-
дина ќе се реализира во обем и содржина согласно одо-
брените средства од Буџетот на Република Македонија 
наменети за оваа Програма, во висина од 7.000.000,00 
денари. 

 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

  
Извршител на Програмата е ЈЗУ Завод за нефроло-

гија Струга и ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина. 
 

НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ 
 
Министерството за здравство месечно ќе ги распре-

делува средствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата.  

Во прилог на фактурите здравствената установа 
има обврска да достави пресметка, за секој пациент по-
единечно соодветно на цената на услугата која е пред-
видена во Програмата.  

 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ  
И РОКОВИ 

 
Здравствените установи кои се извршители на Про-

грамата, имаат обврска најдоцна до 10 во месецот да 
достават фактура и месечен извештај за реализирани 
активности, а најдоцна до 15.2.2014 и годишен изве-
штај за реализирани активности за 2013 година до Ми-
нистерството за здравство. 

 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Министерството за здравство ќе врши редовни кон-

троли најмалку на секои три месеци во јавните здрав-
ствени установи извршители на програмата, во делот 
на реализирани активности согласно Програмата. 

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

 
Бр. 41- 9938/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

137. 
Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 43/12 и 145/12), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 го-
дина, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈ-
КИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2013 ГОДИНА 
 

I. Вовед 
 
Здравјето и социјалната добросостојба на мајките, 

доенчињата и малите деца е од особена важност не са-
мо како сегмент на здравјето на поединецот, туку се 
одразува и на севкупната здравствена состојба во заед-
ницата и го детерминира здравјето на следните генера-
ции. Голем број на истражувања укажуваат дека лошо-
то здравје на мајките и децата претставува големо еко-
номско оптеретување, и може значително да се заште-
ди доколку се инвестира во сеопфатни програми за 
унапредување на здравјето на оваа вулнерабилна група 
како од социјален така и од здравствен аспект.  

Здравјето на мајките и децата е содржано и во Ми-
лениумските развојни цели кои треба да се достигнат 
до 2015 година, преку намалување на смртноста кај де-
цата  за 2/3 како и намалување на смртноста на мајките 
за 3/4.   

Овие развојни цели го атрикулираат интересот на 
меѓународната заедница за подобрувањето на здравјето 
на мајките и децата како интегрален дел на севкупните 
напори за редукција на сиромаштијата. Модерните др-
жави гарантираат право на здравје и здравствена за-
штита на мајките, новородените и децата, што е основа 
на Конвенцијата за човекови права, вклучувајќи ја 
Конвенцијата за правата на децата и Конвенцијата за 
елиминација на сите форми на дискриминација против 
жената.  

Водена од овие меѓународни принципи, здравстве-
ната дејност во Република Македонија и во 2013 годи-
на ќе го продолжи континуитетот во спроведување на 
превентивни мерки и промотивни активности за уна-
предување на здравствената состојба, како и на квали-
тетот на здравствената заштита на децата и жените во 
репродуктивен период. 

 
II. Моментална состојба 

 
Во насока на подобрување на здравствената зашти-

та на мајките и децата во Република Македонија, по-
стигнат е значаен прогрес во однос на најголемиот дел 
на здравствените индикатори поврзани со здравјето на 
доенчињата и малите деца во Република Македонија во 
изминатата декада. Во 2011 година е забележан ната-
мошен пад на бројот на умрените доенчиња што резул-
тираше со намалување на стапката на доенечката смрт-
ност од 7.6 во 2010 на 7.5 умрени на 1.000 живородени. 
Стапката на смртност кај децата под пет години иако 
бележи мали варијации, сепак има надолен тренд и во 
2011 година изнесуваше 8.6 на 1.000 живородени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подобрувањето на индикаторите е резултат на кон-

тинуираното обезбедување на висококвалитетна здрав-
ствена заштита и на јавно-здравствените активности за 
превенција и за промоција на здравјето на бремените 
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жени, новороденчињата, децата и мајките. Потребно е 
понатамошно унапредување на здравствениот статус 
на мајките и децата со цел приближување кон вредно-
ста на индикаторите во Европскиот регион. 

Голем дел од активностите извршени со оваа про-
грама во 2011 и 2012 година, како и оние предвидени 
за 2013 година се во согласност со активностите пред-
видени со Акционите планови на Националната Стра-
тегија за Безбедно мајчинство и со Акционите планови 
на Националната Стратегија за сексуално и репроду-
ктивно здравје на Република Македонија, како и со 
активностите предвидени со грантот на холандската 
влада ОРИО. 

  
III. Мерки кои треба да се преземат за подобрување 

на состојбите 
 
1. Активности за унапредување на здравјето на де-

цата и жените во репродуктивен период: 
- Превентивни систематски прегледи на доенчиња 

од страна на превентивните тимови и тоа  3  прегледи 
по доенче во 3, 6 и 9 месец; 

- Превентивни систематски прегледи кај деца во 2 и 
4 година. Наодите од превентивните прегледи се внесу-
ваат во Картон за систематски прегледи на деца од пре-
дучилишна возраст кој е изготвен од Завод за мајки и 
деца; 

- Патронажни посети кај доенчиња - во просек по 5 
посети на доенче, од кои 2 во новороденечкиот период, 
а по една посета на возраст од 4, 7 и во 12 месец;  

- Дополнителни 2 патронажни посети на семејства 
со висок социјален и здравствен ризик и на семејства 
во ромски заедници;  

- Едукација на семејства во рурални средини и ром-
ски заедници за унапредување на здравјето и развојот 
кај децата, вакцинации, безбедно мајчинство и адолес-
центно здравје;  

- Обуки на патронажните сестри за доење; 
- Работилници за родители  со посебен  акцент  на  

ромските средини; 
- Изготвување на промотивни материјали за родите-

ли (брошура за правилно родителство стимулирање на 
раниот детски развој); 

- Медиумски кампањи за подигање на свеста и ин-
формираноста на населението (промоција на Европска-
та недела на имунизација, промоција на Светската Не-
дела на доење). 

2. Активности за подобрување на пристапот и ква-
литетот на антенаталната заштита и заштитата на мај-
ките непосредно после породување (постпартална за-
штита): 

- Во просек по 2 патронажни посети по бремена, а 
кај ризични бремени и повеќе, (бремени помлади од 18 
години и постари од 35, бремени кои потекнуваат од 
социјално ранливи групи вклучувајќи ги и Ромките, 
бремени кои живеат во оддалечени рурални подрачја);  

- Посети на леунки и новородени (по 2 патронажни 
посети), а кај породени во домашни услови и леунки од 
социјално ранливи групи на семејства и ромски семејс-
тва и повеќе посети;  

- Изготвување на материјали за промоција за без-
бедно мајчинство; 

- Континуирана дистрибуција на Мајчина книшка и 
брошура за бремени жени. 

3. Јакнење на капацитетите на здравствени работни-
ци кои обезбедуваат здравствена заштита на деца и же-
ни во репродуктивен период: 

- Регионални работилници за здравствени работни-
ци - превентивните тимови за унапредувањето на 
здравјето на децата и мајките како и за рано препозна-
вање на деца родени со ризик;  

- Регионални работилници за здравствени работни-
ци за инклузивни практики при работа со деца со преч-
ки во развојот и препознавање на злоупотреба на деца; 

- Регионални работилници за патронажната служба 
на теми поврзани со здравјето на новороденчињата (до-
ење и комплементарна исхрана, справување со најче-
стите проблеми при нега на новороденчето во неона-
талниот период) и на теми поврзани со здравјето на же-
ните во репродуктивниот период;. 

- Регионални работилници за едукација на патро-
нажната служба и РЗМ-Ромски здравствени медијатори  
на теми поврзани со бременоста и здравствената за-
штита во текот на бременоста (антенатални прегледи) 
и семејно планирање; 

- Изготвување на Упатство за работа на патронажна 
посета кај доенчиња и мали деца. 

4. Активности за рана детекција на заболувања кај 
новороденчињата, доенчињата и малите деца: 

- Спроведување на тиреоиден скрининг кај сите но-
вородени деца во Република Македонија; 

- Детектирање на метаболни болести како селекти-
вен скрининг по индикација кај 2000 деца кои амбу-
лантски и хоспитално се третираат на Клиника за дет-
ски болести; 

- Неонатален скрининг за слух кај новороденчиња 
(едукација за неонатолози и акушерки од сите породи-
лишта). 

5. Активности за унапредувње на системот на рако-
водење со податоци за здравствена заштита и состојба 
на мајките и децата: 

- Едукација на гинеколози од сите нивоа на здрав-
ствена заштита во насока за безбедна бременост, поро-
дување, како и адекватна постнатална грижа со цел  на-
малување на смртност на доенчињата и родилки; 

- Стручно-методолошки надзор-теренски посети за 
мониторинг на работата на превентивните тимови и 
поливалентната патронажна служба;  

- Изготвување на Информација за здравствената со-
стојба и заштита на мајките и децата со предлог мерки 
за унапредување на состојбата;  

- Државен центар за репродуктивно здравје: 
- Стручно методолошка помош од страна на Уни-

верзитетска клиника за гинекологија и акушерство на 
породилишта низ државата; 

- Евидентирање на податоци за секоја смртност на 
доенче од страна на Здравствените установи и достава 
до Универзитетска клиника за гинекологија и акушерс-
тво; 

- Евидентирање на податоци за секоја смртност на 
родилка и доставување до Универзитетска клиника за 
гинекологија и акушерство; 

- Анализа на доставените податоци од страна  на 
Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство 
во соработка со Завод за мајки и деца и задолжително 
доставување на квартални извештаи до Комитетот за 
безбедно мајчинство при Министерство за здравство. 

 
IV. Цели на Програмата 

 
1. Континуирано унапредување на здравјето на де-

цата и жените во репродуктивен период во насока на 
намалување на доенечка и матернална смртност;  

2. Зголемување на достапноста и унапредување на 
квалитетот на превентивните здравствени услуги за 
мајките и децата; 

3. Подигање на информираноста на населението за 
важноста на имунизацијата, доењето, редовната анте-
натална заштита и за здрави животни стилови во текот 
на бременоста; 

4. Зајакнување на капацитети на здравствените ра-
ботници за унапредување на квалитетот на нивната ра-
бота; 
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5. Рана детекција на заболувања кај новороденчи-
њата, доенчињата и малите деца. 

6. Воспоставување на Центар за репродуктивно 
здравје. 

 
V. Очекувани резултати 

 
Со целосно реализирање на активностите предвиде-

ни со оваа програма се очекува постигнување на след-
ните резултати:  

1. Намалување на висината на стапките на перина-
талната смртност (под 12/1000), на доенчињата (под 
7/1000) и на малите деца (под 8/1000) и ублажување на 
регионалните разлики како и разликите кај поедини со-
цијално вулнерабилни  групи; 

2. Целосен опфат на бремените жени со квалитетна 
антенатална заштита и целосен опфат на бремени жени 
со породувања со стручна помош со цел намалување на 
матерналната смртност; 

3. Континуиран пристап на здравствените работни-
ци до современи знаења за унапредување на здравстве-
ните услуги во согласност со меѓународни стандарди 
за квалитетна превентивна здравствена заштита;  

4. Покачување на стапката на доење преку зголеме-
на информираност на населението за важноста на дое-
њето; 

5. Зајакната интерсекторска соработка на сите ни-
воа. 

 
VI. Потребни финансиски средства за реализација 

на програмата 
 
Табела 2. Потребни финансиски средства за реали-

зација на Програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Финансирање 
 
Активностите предвидени во оваа програма ќе се 

финансираат од Буџетот на Република Македонија за 
2013 година.  

Распределбата на средствата по Програмата ја врши 
Министерството за здравство квартално на извршите-
лите на активностите, врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата.   

VIII. Извршители на Програмата 
 
Министерство за здравство, Завод за здравствена 

заштита на мајки и деца, Универзитетска Клиника за 
гинекологија и акушерство-Скопје, Универзитетска 
клиника за детски болести - Скопје, Универзитетска 
клиника за уво, нос и грло - Скопје. 

 
IX. Следење на реализација на Програмата   

(мониторинг и евалуација)  
Надзор над спроведувњето на Програмата врши 

Министерството за здравство и по потреба поднесува 
Извештај до Владата на Република Македонија. 

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

 
Бр.41-9971/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
138. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.43/2012 и 145/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 го-
дина,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
I. Вовед 
Годишната програма за заштита на населението во 

Република Македонија од синдромот на стекнат недо-
статок на имунитет - ХИВ/СИДА за 2013 година ќе се 
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спроведе согласно со предвидените стратешки насоки 
на Националната стратегија за превенција од ХИВ/СИ-
ДА и препораките од организациите на Обединети На-
ции. Програмата ќе продолжи да финансира компонен-
ти од Националната Стратегија за превенција од 
ХИВ/СИДА,  кои досега не беа финансирани со Про-
грамата за ХИВ/СИДА во Република Македонија, по-
држана со Глобален Фонд за борба против ХИВ/СИ-
ДА, туберкулоза и маларија. Во исто време, Програма-
та ќе започне со финансирање на компоненти од Стра-
тегијата за кои Република Македонија се обврзува да 
преземе дел од финансирањето на Програмата за 
ХИВ/СИДА во Република Македонија финансирана од 
Глобалниот Фонд за борба против ХИВ/СИДА, тубер-
кулоза и маларија, пред се во делот на интервенциите 
насочени кон групите под најголем ризик.  

 
II. Моментална состојба 
Стапката на преваленцата на ХИВ се задржа на ни-

ско ниво во Република Македонија вклучувајќи ја и 
преваленцата помеѓу популацијата за која се смета де-
ка е под најголем ризик. До декември 2011 година, 
вкупно 166 лица се регистрирани како случаи на 
ХИВ/СИДА. Од нив 43 се ХИВ позитивни а 123 имаат 
СИДА. Од вкупно 166 случаи 99 се преку хетеросексу-
ален начин на трансмисија, 42 се МСМ, 11 ИКД, 6 хе-
мофилија 5 мајка од дете и 3 непотврдени начини на 
трансмисија. 

Во најголем дел од регистрираните случаи пријави-
ле дека се инфицирале преку хетеросексуален начин на 
пренос, од кои 123 се мажи а 43 се жени. 

Веројатно е дека другите начини на пренос, како на 
пример,  мажи кои имаат сексуален однос со мажи 
(МСМ) и интравенски корисници на дроги (ИКД) не се 
пријавуваат во целост. Повеќе од три четвртини од 
пријавените случаи (82%) се лица кои живеат во град и 
тоа 139 град и 27 село. 

Две третини (65%) од сите случаи се кај лица на во-
зраст од 20-39 години, односно во најпродуктивната 
возраст.  

 
Графикон 1. Број на регистрирани случаи на 

ХИВ/СИДА (1987-2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повеќе од една половина од случаите се пријавени 

во последниве 7 години. Најверојатно е дека зголеме-
ниот број на регистрирани лица се должи и на зголеме-
ната достапност на службите за доброволно доверливо 
советување и тестирање (ДДСТ) во земјата воспоставе-
ни во 10-те Центри за јавно здравје или зајакнати преку 
грантот од Глобалниот Фонд за борба против СИДА, 
туберкулоза и маларија. 

 
III. Цели на Програмата 
Оваа програма ги структурира активностите според 

следните стратешки цели од Националната стратегија  
за превенција од ХИВ/СИДА и тоа:  

1) Координација и развивање на капацитети; 
2) Собирање и употреба на стратегиски информа-

ции; 
3) Превентивни стратегии и активности за целни 

групи и популации под најголем ризик; 
4) Обезбедување на третман, грижа и психосоцијал-

на поддршка на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА. 
 
1) Координација и развивање на капацитети 
Координација и развивање на капацитети опфаќа 

задачи поврзани со планирањето на програмските 
активности: подготовка и избор на организации за имп-
лементација на програмата и прибирање, анализа и 
одобрување на годишни работни планови со буџети на 
сите чинители кои ја имплементираат Програмата , ка-
ко и нивно редовно следење и проценка во текот на це-
лата година: 

 
Имплементатори на задачите во оваа стратешка 

област се: 
- Институтот за јавно здравје на Република Македо-

нија;  
-Центри за јавно здравје (Скопје, Тетово, Куманово, 

Охрид, Велес, Битола, Кочани, Струмица, Штип и При-
леп);   
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- Универзитетска Клиника за инфективни болести и 
фебрилни состојби; 

- Комисија за ХИВ/СИДА.  
 
2) Собирање и употреба на стратегиски инфор-

мации 
Собирање и употреба на стратегиски информации 

опфаќа задачи поврзани со прибирање и обработка на 
стратегиски информации врз основа на кои се импле-
ментира програмата, како и за идно планирање на ин-
тервенциите во согласност со епидемиолошките и би-
хејвиоралните податоци: 

Имплементатори на задачите во оваа стратешка 
област се:  

- Единицата на Глобалниот Фонд за борба против 
СИДА, туберкулоза и маларија која е одговорна за раз-
вивање методологија, теренско истражување анализа 
на податоците и подготовка на извештаи, во соработка 
со Институтот за јавно здравје на Република Македо-
нија и Институт за  епидемиологија при Медицински 
факултет Скопје. 

 
3) Превентивни стратегии и активности за цел-

ни групи и популации под најголем ризик и млади 
Превентивни стратегии и активности за целни гру-

пи и популации под најголем ризик опфаќа задачи за 
превенција на ХИВ/СИДА помеѓу групите под најго-
лем ризик и кај младата популација: 

 
Задачи на јавните здравствени установи од кои 

дел ќе се реализираат во рамките на постоечките буџе-
ти на јавните здравствени установи:  

-Вршење на доброволно и доверливо советување и 
тестирање (ДДСТ) на лица, со цел да се утврди инфек-
ција со ХИВ вирусот; 

-Испитување на носителство на ХИВ вирусот на па-
циенти по клиничка или друга епидемиолошка или ме-
дицинска индикација; 

-Организација на предавања, семинари, стручни со-
станоци, трибини за епидемиолошката состојба  и мер-
ки за спречување и сузбивање на СИДА-та; 

-Организација на советувања и семинари за здрав-
ствени работници за имплементација на општи и спе-
цифични мерки за превенција на ХИВ/СИДА-та во 
здравствени установи; 

-Спроведување на стручни предавања во училишта-
та за превенција на ХИВ/СИДА и сексуално преносли-
ви инфекции помеѓу младата популација; 

-Инфо-линија за информации и превенција од 
ХИВ/СИДА, сексуално преносливи инфекции и ДДСТ; 

- Дистрибуција на кондоми кај ризични целни гру-
пи и популации под најголем ризик и млади. 

Имплементатори на задачите во оваа стратешка 
област се: 

- Институтот за јавно здравје на Република Македо-
нија;  

- Центри за јавно здравје (Скопје, Тетово, Кумано-
во, Охрид, Велес, Битола, Кочани, Струмица, Штип и 
Прилеп); 

- Универзитетска Клиника за инфективни болести и 
фебрилни болести; 

- Граѓански сектор кој е вклучен во програмата на 
Глобал Фонд. 

 
4) Обезбедување на третман, грижа и психосоци-

јална поддршка на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА 
Обезбедување на третман, грижа и психосоцијална 

поддршка на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА ги оп-
фаќа следните задачи:  

 
Задачи на Универзитетска Клиника за инфе-

ктивни болести и фебрилни состојби: 
- Набавка на антиретровирусна терапија за лицата 

кои живеат со ХИВ/СИДА и тестови за следење на 
ХИВ инфекцијата според доставените побарувања за 
терапија од Универзитетската клиника за инфективни 
болести и фебрилни состојби; 

-Администрирање на антиретровирусна терапија за 
лицата кои живеат со ХИВ/СИДА  

-Психосоцијална грижа и поддршка на лицата кои 
живеат со ХИВ/СИДА и нивните семејства од страна 
на обучени советувачи. 

Имплементатор на задачите во оваа стратешка 
област е:   

- Клиника за инфективни болести и фебрилни со-
стојби. 

 
IV. Мерки кои треба да се преземат за подобру-

вање на состојбите 
 
Со цел да се задржи состојбата на ниска превален-

ција на ХИВ во земјата, потребна е континуирана имп-
лементација на Националната Стратегија за ХИВ/СИ-
ДА во однос на предвидените работни планови. Актив-
ностите од овие планови треба да се финансиски подр-
жани од тековната апликација добиена од Глобалниот 
фонд за ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија 2012-2016 
како и од оваа програма.  

 
V. Потребни финансиски средства (обем, цена и 

вкупни средства) Табела 1 
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VI. Финансирање (извори на обезбедување на 
средствата – Буџет на Република  Македонија дона-
ции и други извори) 

 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2013 година, во износ од 8.000.000,00 денари. (Табе-
ла 2), за одредени активности наведени во табелата, до-
дека дел од активностите и мерките ќе се реализираат 
во рамките на постоечките буџети на јавните здрав-
ствени установи. 

Вкупните средства за реализација на програмата из-
несуваат 8.000.000,00 денари. 

За потребите на финансирањето на имплементаци-
јата на Националната Стратегија за ХИВ/СИДА на Ре-
публика Македонија, за фискалната година во 2013 се 
обезбедени средства од грантот подржан од Глобални-
от фонд за ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија (Табе-
ла 2), според следната динамика на употреба на средс-
твата: 

 
Средства - донација за ХИВ/СИДА кои се обезбеде-

ни од страна на  Глобален  Фонд за борба против 
ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија - Табела 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Извршители на Програмата 
 
Извршители на оваа програма се: Министерство за 

здравство на Република Македонија, Комисијата за 
ХИВ/СИДА, Институтот за јавно здравје на Република 
Македонија, Центрите за јавно здравје, Универзитет-
ската клиника за инфективни болести и фебрилни со-
стојби, Институт за епидемиологија при Медицински 
факултет Скопје. 

 
VIII. Доставување на Годишни извештаи и ро-

кови  
 
Распределбата на средствата по Програмата ќе ја 

врши Министерството за здравство, квартално на јав-
ните здравствените установи извршители на активно-
стите, врз основа на доставени фактури изготвени спо-
ред приложените формати за изготвување на фактури 
со уредно пополнети извештаи за имплементација на 
активностите, поддржани со останати материјали (фо-
тографии, аудио и видео снимки, написи, списоци на 
учесници,  докази за извршена набавка, договори  и 
друго). 

 
IX. Следење на реализација на Програмата    
(мониторинг и еваулација) 
 
Надзор над спроведувањето на Програмата врши 

Министерството за здравство  и по потреба поднесува 
Извештај до Владата на Република Македонија. 

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

 
Бр. 41-9972/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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139. 

Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од¬ Законот 
за здравствената заштита (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, бр. 43/12 и 145/12), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ 
БОЛЕСТИ (КВБ) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2013 ГОДИНА 
          

ВОВЕД 
 
Болестите на срцето и крвните садови претставува-

ат голема, хетерогена група на заболувања и водечка 
причина за смрт во Република Македонија. Исхемична-
та болест на срцето со своите четири клинички форми - 
ангина пекторис, акутен инфаркт на миокардот, нена-
дејна срцева смрт и исхемична кардиомиопатија, е нај-
честа болест од оваа голема група на заболувања, а на-
станува како последица на атеросклероза во коронар-
ните артерии. Од посебен интерес и значење се и цере-
броваскуларните болести, особено цереброваскуларни-
от инфаркт, субарахноидалното, интрацеребралното и 
друг вид крвавење кои се вбројуваат во десетте најче-
сти причини за смрт на населението.  
 

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 
 
I ПРЕВЕНЦИЈА ОД КВБ: 
1) Едукација на населението која подразбира сеоп-

фатна и координирана акција на повеќе фактори на оп-
штествената грижа за здравјето со следните мерки: 

- Спроведување едукативни предавања во основни-
те и средните училишта за значењето на исхраната, 
квалитетна исхрана и пушењето 

- Промоција и имплементација на физичката актив-
ност кај децата, адолесцентите, возрасните и стари ли-
ца; 

- Промоција и имплементација на физичката актив-
ност кај луѓето без клинички знаци од кардиоваскулар-
ни заболувања 

- Изработка на промотивен материјал за намалува-
ње на пушењето, здрава исхрана и физичка активност 

- Изработка на Национална Програма за исхрана и 
физичка активност на децата во предучилишните  и 
училишните установи (деца на возраст до 15 год) , која 
ке се имплементира на локално ниво. 

- Контрола за доследно спроведување на програма-
та за физичко воспитување во училиштата од страна на 
Државниот просветен инспекторат и Агенцијата за 
спорт и млади 

- Промоција и имплементација на физичката актив-
ност во секојдневниот живот на населението. 

- Поттикнување на работодавачите да обезбедат 
простор за подобрување на физичката спремност на 
вработените (простории во кои би се изведувале фи-
зички активности со цел подобрување на здравјето и 
намалување на стресот) 

2) Едукација на здравствените работници и сора-
ботници со следни  мерки: 

- Соработка со МЛД за изработка на анкетни листо-
ви за ризиците од КВБ кои ке бидат дистрибуирани до 
матичните доктори 

- Едукација на избраните доктори во врска со про-
ценка на ризиците од КВБ 

- Анализа на анкетните листови и утврдување на 
критични точки за подобрување на здравствениот ста-
тус на населението од страна на Институтот за јавно 
здравје и Заводите за јавно здравје 

3) Спроведување на програма за рано откривање на 
лица со зголемен ризик и превентивни мерки во сог-
ласност со националните насоки за хипертензија и нив-
но вклучување во системот на здравствена заштита. 

4) Скрининг на кардиоваскуларните заболувања кој 
ќе се однесува на биолошки фактори на ризик: дебели-
на, хипертензија, дијабет и дислипопротеинемија. 

Скринингот се врши на примарно ниво и за негово-
то спроведување одговорен е избраниот лекар. 

Скрининг на дебелината, дислипопротеинемија и 
заболени од хипертензија  се спроведува во рамките на 
редовни систематски прегледи за деца и возрасни, а 
скрининг за дијабет тип 2 се спроведува во согласност 
со препораките на клиничките упатства. 

Скрининг на младите спортисти кој се врши во рам-
ките на редовни медицински прегледи на спортистите. 

Селективен скрининг на лица од прв степен на 
сродство за фамилии  чиишто машки членови страдаат 
од кардиоваскуларните заболувања (> 55 години за ма-
жи, > 65 години за жени), ќе се спроведува еднаш на 
секои пет години, како и селективен скрининг на лица 
од прв степен на сродство за фамилии чиишто членови 
заболеле од фамилијарна дислипопротеинемија. 

5) Обезбедување на предуслови за рано откривање 
и дијагностицирање на пореметувањата на липидниот 
метаболизам, на сите нивоа на здравствена заштита а 
според планираниот обем на дијагностички процедури; 

- да се направи регистар на пациентите со најтешки 
форми на генетска условена хиперлипопротеинемија 
поради планирање средства за нивно лекување, однос-
но следење на очекуваните пореметувања на луѓето со 
крвно сродство до 2015 година.  

6) Координација на општествени акции на локално 
ниво за промоција на пешачењето и обезбедување на 
пешачки зони, како и употреба на велосипеди и обеле-
жување на велосипедски патеки   

II ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕДБОЛНИЧКОТО И 
БОЛНИЧКОТО ЛЕКУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ СО 
КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ 

Предхоспиталната кардиолошка здравствена зашти-
та има значително влијание врз ефикасното згрижува-
ње на пациентите со акутен коронарен синдром, а нај-
добри резултати во лечењето на миокарден инфаркт се 
постигнуваат со ЦT елевација, доколку, после поставу-
вањето на дијагнозата, терапијата е дадена во рамките 
на првите 1-3 часа, по принцип "што порано, толку по-
добро." 

Мерки и активности: 
1. континуирана обука на персоналот која е потреб-

на за рано откривање на кардиоваскуларните заболува-
ња (примарна здравствена заштита и итна медицинска 
помош); 

2. ефикасно згрижување на пациентите во соглас-
ност со територијалната припадност( најблиска здрав-
ствена установа) 

3. стандардизација на опремата на теренот за да им 
помагаат на пациентите со акутен коронарен синдром; 

4. телекомуникациски систем помеѓу тимот за итна 
медицинска помош и болниците   

5. Обука за ракување со дефибрилатори, согласно 
Член 96 од Законот за здравствената заштита, (Служ-
бен Весник на Република Македонија број 43/12) про-
излезе обврската сите државни органи, правосудните 
органи, трговските друштва кои имаат повеќе од 100 
вработени, хотелите со капацитет над 100 легла, едини-
ците на локалната самоуправа задолжително да органи-
зираат здравствен пункт како внатрешна организацио-
на единица, обезбеден дефибрилатор и најмалку пет 
обучени лица за ракување со дефибрилатор.  

Подобрувањето на  болничката здравствена зашти-
та подобрувањето ќе биде насочено кон превземање на 
следните мерки и активности  
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1. формирање на специјални одделенија за лечење 
на вродените срцеви мани ВСМ  во здравствените уста-
нови од терциерно ниво на здравствена заштита. 

2. Формирање на база на податоци за пациентите со 
ВСМ 

3. Зајакнување на комуникацијата на коронарните 
единици  или оделенијата за интензивна нега со служ-
бите од примарното ниво на здраствена заштита со цел 
благовремена дијагностика и правилно згрижување на 
пациентите со акутен коронарен синдром. 

4. Планиран број на кревети,  кадар и опрема во ко-
ронарни единици и   изработка на нормативи во сора-
ботка со стручни тимови  за акутен коронарен синдром 

5. Зголемување на бројот на пациенти кои ќе доби-
јат медикаментна реперфузија и нови тромболитички 
лекови;  

6. Континуирана едукација со цел оспособување од-
носно усовршување на постоечкиот висок и среден ме-
дицински кадар;  

7. Формирање на Национален  експертски тим за 
акутен коронарен синдром; 

8. Усвојување и примена на критериуми  во интер-
вентната кардиологија во врска со бројот на сали за ка-
тетеризација во согласност со меѓународните стандарди  

9. Намалување на листата на чекање за интервентни 
кардиолошки процедури 

10. Едукација на неопходен кадар за интервентна 
кардиологија во согласност со усвоените критериуми 
(проширување на интервентната кардиологија и во ЈЗУ 
Завод за превенција, лекување и рехабилитација на 
кардиоваскуларни заболувања Охрид, ЈЗУ Клиничка 
болница Битола, ЈЗУ Клиничка болница Штип и ЈЗУ 
Клиничка болница Тетово) 

11. Програма за примарна ангиопластика при аку-
тен инфаркт на миокард со системско постепено, вклу-
чување на нови центри во согласност со бројот на обу-
чени лекари 

12. Имплементација и   контрола на три типа пејс-
мејкери: антибрадикардни (АБП),  имплантабилни де-
фабрилатори (ИЦД), и ресихронизациони пејсмејкери 
(ЦРТ).  

13. Формирање на служби за АБП спрема критериу-
мите за подгрупи за аритмии и пејсмејкери; 

14. Обезбедување на услови за имплантација на 
ИЦД и ЦРТ пејсмејкери да се покрај во постоечките 
установи и во другите установи и да зголемување на  
бројот на вградени АБП.  

15. Изработка на прашалник кој ќе се дистрибуира 
во кардиолошките служби и службите на ИМП до сре-
дината на наредната година како би се изработил годи-
шен извештај и пресметка за распространетоста на ср-
цевата аритмија. 

16. Водење на единствена електронска база на по-
датоци за сите пејсмејкер служби во Универзитетската 
клиника за кардиологија како Референтен центар за 
пејсмеркери  

17. Периодични едукации на референтните кардио-
лози во врска со новите индикации за имплементација 
на сите типови на пејсмејкери.  

18. Обезбедување на услови за отварање на нови 
пејсмејкер служби на основа на утврдени индикации за 
АБП (Постоечка кардиолошка служба со постоечка 
опрема за импламентирање на пејсмејкери), потоа обу-
ки во траење од шест месеци за кардиолози во рефе-
рентниот пејсмејкер центар;  

19. Воведување и примена на телемедицина – имп-
лантирање на пејсмејкери со можност за оддалечено 
контролирање, со што би се остварило заштеда за па-
циентите поради рутинска контрола или во случај на 
изненадни промени во кардиолошкиот статус;  

20. Формирање на нормативи во васкуларната хи-
рургија 

21. Организирање на скрининг за каротидна и ане-
вризматска болест на ниво секундарна здравствена за-
штита (матичните лекари од примарната здравствена 
заштита се задолжуваат секој пациент постар од 40 го-
дини еднаш годишно да го упатуваат во најблиската 
установа од секундарно ниво) 

22. Развој на елективна васкуларна хирургија во 
согласност со клинички упатства и светски упатства за 
елективна васкуларна хирургија и упатства за примена 
на васкуларни графтови 

23. Развој на ургентна васкуларна хирургија во сог-
ласност со упаства за ургентна васкуларна хирургија 

24. Развивање на кардиохирургијата во рамки на 
државното здравство 

  
III ПОДОБРУВАЊЕ НА РАНАТА РЕХАБИЛИТА-

ЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ БОЛНИ 
Физикалната медицина и рехабилитација имаат 

активна улога во превенција, третман и рехабилитација 
на болните од кардиоваскуларни заболувања. 

Рана (акутна) рехабилитација во кардиологијата се 
обавува на секундарно и терциерно ниво во коронарни-
те единици- интензивна нега, посткоронарни одделени-
ја- полуинтензивна нега, кардиохируршки и васкулар-
ни одделенија (интензивна и полуинтензивна нега). 

Мерки и активности: 
1. Скратување на примарната фаза на лекување кај 

болниот на кој не му се установени компликации од ос-
новното заболување 

2. Континуирано пратење на болниот со можност за 
пратење и рехабилитација до целосно закрепнување во 
дневната болница 

3. Продолжување со рехабилитациониот третман за 
најтешките пациенти во установите кои се специјали-
зирани за рехабилитација на кардиолошките пациенти 

4. Едукација на болните во врска со превенција на 
факторите на ризик за повторно настанување на карди-
оваскуларниот инцидент, на ниво на примарната здрав-
ствена заштита 

5. Континуирна едукација на постоечкиот кадар 
6. Формирање на база на податоци за пациентите 

кои се опфатени со рехабилитациониот третман. 
 
IV ИЗРАБОТКА НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИ-

ЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕЧЕЊЕ И КОНТРОЛА НА 
КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ БОЛЕСТИ (КВБ) ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2014-2020 ГОДИНА 

Со изработка на оваа стартегија ќе се постават кра-
ткорочните и среднорочни активности кои треба да ги 
превземе здравствениот систем во државата со цел на-
малување на морбидитеот од кардиоваскуларни забо-
лувања во Републиката за 15% до 2020 година. 

За изработка на наведената Националана стратеги-
ја, Министерството за здравство во тек на месец јануа-
ри 2013 година ќе формира Комисија за изработка на 
национална стратегија за превенција, лечење и контро-
ла на кардиоваскуларните болести (квб) во република 
македонија, 2014-2020 година.    Стратегијата треба да 
биде доставена до министерот за здравство до 
30.09.2013 година. 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Главни цели на  Програмата за  превенција на кар-

диоваскуларни болести (КВБ) во Република Македони-
ја за 2013 година се:  

- превенција на факторите на ризик, 
- навремано препознавање на КВБ  
- намалување на смртноста и,инвалидитетот 
- Подобрување во лекувањето на секундарно и тер-

циерно ниво  
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- зајакнување на здравствениот систем на Републи-
ка Македонија, како би бил во состојба да одговори на 
се поголемото оптеретување на населението со кардио-
васкуларни болести, 

- Изработка на Национална стратегија за превенци-
ја, лечење и контрола на кардиоваскуларните болести 
(КВБ) во Република Македонија, 2014-2020 година. 

 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Извршители на активностите на  Програмата се: 
- Министерство за здравство 
- Универзитетската клиника за кардиологија Скопје 
- Универзитетска клиника за детски болести Скопје 
- Медицински факултети 
- Општи, клинички и специјални болници  
- Здравствени домови,  
- Избрани лекари на примарно ниво на здравствена 

заштита, 
- Институт за јавно здравје  
- Центри за јавно здравје 
- Професионални здруженија и невладини органи-

зации 
- Државен завод за статистика 
- Единици на локалната самоуправа 

 
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА  

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за превенција на кардиоваскулар-
ните болести во Република Македонија за 2013 година 
кои имаат фискални импликации потребни се следните 
средства: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 

средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2013 година во висина од 10.000.000,00 денари. 

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

 
Бр. 41-9975/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

140. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 
година, донесе   

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ТУБЕРКУЛОЗАТА  КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
I.ВОВЕД  
Туберкулозата сеуште претставува глобален меди-

цински проблем пред се во неразвиените земји и земји-
те во развој.  Денес, една третина од светската попула-
ција е инфицирана со туберкулозниот бацил. Кај 10% 
од инфицираните во текот на животот  се развива бо-
лест. Според податоци на Светската здравствена орга-
низација, секоја година во светот се регистрираат  над 
8 милиони нови случаи со туберкулоза,  а умират над 2 
милиони. Појавата на резистентните форми на туберку-
лоза и епидемијата на ХИВ/СИДА придонесе за  зголе-
мување на бројот на болните од туберкулоза во светот. 

Во последните години во Република Македонија се 
бележи подобрување на епидемиолошката состојба со 
туберкулозата. Но, лошата социјално економска состој-
ба поради невработеноста, сиромаштијата, стигмата, 
големиот број на хронични незаразни болести се фа-
ктори кои придонесуваат проблемот со туберкулозата 
и натаму да перзистира во Република  Македонија. Ова 
ја наметнува потребата од постојана активност од над-
лежните институции одговорни за контрола на болеста. 

Со цел за што поуспешна контрола на туберкулоза-
та во Македонија, намалување на ризикот од ширење 
на инфекцијата, особено онаа предизвикана од рези-
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стентни  соеви на Мucobacterium tuberkulosis, спречу-
вање на коинфекција меѓу туберкулозата со ХИВ ин-
фекцијата, неопходно е да се преземат  сите располо-
живи превентивни мерки кои придонесуваат за рано 
откривање и спречување на болеста. Сепак, најдобра 
превентивна мерка е правилно и навремено лекување 
на секој болен од туберкулоза со што се прекинува ла-
нецот на ширење на инфекцијата. 

За сите активности планирани со Превентивната 
Програма за контрола на туберкулозата во Македонија 
одоговорна е Централната Единица за контрола на ту-
беркулозата од Институтот за белодробни заболувања 
и туберкулоза. 

 
II. АКТИВНОСТИ  
1.1. Активно пронаоѓање на случаи на туберку-

лоза кај ризични групи со селективна радиофото-
графија 

Со цел рано откривање на болните од туберкулоза и 
други неспецифични белодробни заболувања се врши 
селективно радиофотографско снимање на лица кај кои 
постои поголема опасност од заболување од туберку-
лоза. Тоа се лица кои спаѓаат во т.н. ризични групи: за-
твореници, болни во психијатриски болници, привре-
мено раселени лица, бездомници, популација со пого-
лема стапка на заболување од туберкулоза во однос на 
националата (Роми), подрачја со поголема стапка на за-
болување од туберкулоза, зависници од опојни дроги и 
сл. 

Во 2013 планирани се следните радиофотографски  
снимања: 

- 1200 лица кои спаѓаат во ризични групи: болни во 
психијатриски болници, затвореници во КПУ во Репуб-
лика Македонија, привремено раселени лица, зависни-
ци од опојни дроги и сл. 

- 800 Роми од подрачјето на: Кочани и Велес, кои 
претставуваат ризична популација поради социјално 
економските услови на живеење. 

- 300 лица по индикација (високообразовни устано-
ви, средни училишта, подрачја со зголемена стапка на 
заболување од туберкулоза. 

- Селективното радиофотографското снимање го 
организора ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и 
туберкулоза со помош на: 

- Министерство за правда-Управа за извршување на 
санкции  при радиофотографско снимање во Казнено 
поправните установи; 

- Одговорните во Психијатриските болници при ра-
диофотографско снимање во психијатриски болници; 

- Градоначалниците на општините при радиофото-
графско снимање на населението од одредена општина. 

Министерството за правда, Управата за извршува-
ње на санкции преку одговорните лица во Казнено по-
правните установи, одговорните во психијатриските и 
други установи каде ќе се врши радиофотографско 
снимање имаат обврска да обезбедат поголема излез-
ност на снимањето на лицата кои се сместени во овие 
установи. 

Обврска на градоначалниците е да организираат  
дистрибуција на покани за радиофотографско снимање 
до домаќинствата врз основа на нивни  списоци. 

Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболува-
ња и туберкулоза 

 
1.2. Дообработка на сомнителни РТГ 
По извршеното радиофотографско снимање филмо-

вите се развиваат  во рентген лабораторијата на Инсти-
тутот. Сите сомнителни рентгенолошки наоди допол-
нително се обработуваат. 

Во 2013 година се планира со дообработка да бидат 
опфатени 230 лица. По извршената дообработка се из-
готвува Извештај. 

Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболува-
ња и туберкулоза. 

 
2. Мониторинг–евуалација и стручнометодоло-

шка помош на здравствените установи кои спрове-
дуваа превенција ,дијагноза и лекување на болните 
од туберкулоза 

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберку-
лоза врши следење на работата на установите чија деј-
ност е превенција,  дијагностицирање и лекување на  
болните од туберкулоза, со цел преку надзор и стручно 
методолошка помош  да се обезбеди подобрување на 
работата на истите.  Тимот за мониторинг и евалуација 
го сочинуваат експерти од Институтот. 

Предмет на мониторингот и евалуацијата се : орга-
низација на работата, обемот и квалитетот на стручната 
работа  со болните од туберкулоза, спроведувањето на 
превентивни мерки, водење на целокупната  медицин-
ска документација за случаите со туберкулоза и сл. 

Се мониторира и  евалуира по два пати годишно ра-
ботата на  8 установи и тоа: 2 болници, 6 диспанзери. 
Тоа значи дека на годишно ниво ќе се реализираат 
вкупно 16 посети во горенаведените установи. 

За извршениот стручно методолошки надзор се  из-
готвува Извештај со предлог мерки  за надминување на 
идентификуваните проблеми за секоја установа посеб-
но  

Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболува-
ња и туберкулоза. 

 
3. Едукација на здравствени работници 
Едукација на здравствени работници (лекари специ-

јалисти, матични доктори и медицински сестри) за 
активности кои се однесуваат на превенција на тубер-
кулозата: БЦГ вакцинација, туберкулинско тестирање, 
лекување на латентна туберкулозна инфекција, испиту-
вање на контакти, контрола на инфекцијата и други те-
ми неопходни за градење на човековите ресурси за реа-
лизација на активностите сврзани со реализација на 
активностите од Правилникот за имунопрофилакса, хе-
миопрофилакса, лицата кои подлежат на овие мерки, 
начинот на изведување и водење на евиденција и доку-
ментација („Службен  весник на Република Македони-
ја“ бр. 65/2010) 

Во 2013 се планира  еден  семинари со 40 учесници. 
 
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболува-

ња и туберкулоза. 
 
4. Лекување на нови и претходно лекувани бол-

ни од туберкулоза 
За сите новозаболени и претходно лекувани болни 

од туберкулоза неопходно е да се  обезбедат  лекови од 
прва линија. Лековите се чуваат во Институтот од каде 
се дистрибуираат до сите диспанзери и стационари врз 
основа на требување направено според бројот на болни 
кои ги лекуваат. 

Успешното лекување на новозаболените од тубер-
кулоза е најважна превентивна мерка за  спречување на 
ширење на туберкулозата  и  појава на резистентни 
форми на  туберкулоза 

 
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболува-

ња и туберкулоза. 
 
5. Лекување на болни со резистентни форми на 

туберкулоза 
Иако бројот на мулти и полирезистентни форми на 

туберкулоза во Република Македонија  не е голем, се-
пак, неопходно е да се превземат сите превентивни 
мерки за спречување на појава на овие форми на тубер-
кулоза. Нелекувањето на овие болни  претставува мож-



9 јануари 2013  Бр. 4 - Стр. 99 
 
 
ност за ширење на инфекција со тешки форми на боле-
ста чие лекување трае најмалку 2 години со неизвесен 
исход и последици од лекувањето. Годишно, во Репуб-
лика Македонија се регистрираат 2-3 нови случаи на 
мулти или полирезистентна туберкулоза. 

Резистентните форми на туберкулоза ( мулти и по-
лирезистентните) се лекуваат исклучиво во Институ-
тот. Набавка  и чувањето на лекови за овие форми на 
туберкулоза се врши од страна на Институтот врз осно-
ва на бројот на лица кои се лекуваат со нив. 

Во 2013 година има  потреба за лекување на 13 ли-
ца со резистентна форма на туберкулоза. 

 
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболува-

ња и туберкулоза.  
III. Очекувани резултати (индикатори на успеш-

ност) 
Активностите во Програмата за превентивни мерки 

за спречување на туберкулозата  кај населението во Ре-
публика Македонија за 2013 година  се очекува да биде 
реализирана 100% во секоја од планираните активно-
сти. Индикатори за успешност се процентите на реали-
зираните индикатори за секоја планирана активност 
посебно, следени на квартално и годишно ниво.  

IV. Потребни финансиски средства (обем, цена и 
вкупни средства) 

Извор на средства за реализирање на планираните 
активности во Програмата за превентивни мерки за 
спречување на туберкулоза кај населението во Репуб-
лика Македонија за 2013 година е Буџетот на Републи-
ка Македонија (табела-1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
V. Средства – донации од глобален фонд- 
Исто така независно од Буџетот на Република Ма-

кедонија се предвидени и средства за предвидените 
активности финансирани од програмата на Глобален 
фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и мала-
рија за периодот Јануари 01 – Декември  31,  2013 го-
дина (табела 2). 

Проектот финансиран од Глобалниот фонд за борба 
против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија (во пона-
тамошниот текст ГФАТМ) – компонента туберкулоза 
(Рунда 10) во 2013 година има предвидено активности 
за сите 12 месеци. Во имплементација на активностите 
се вклучени Институтот за белодробни заболувања и 
туберкулоза со мрежата од 17 АТД диспанзери и 3 спе-
цијални болници, како и 7 невладини организации кои 
работат директно со високоризичните групи.  

За 2013 година предвидени се следниве активности: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Извршители на Програмата 
Извршители на програмата се ЈЗУ Институт за бе-

лодробни заболувања и туберкулоза-Скопје, ЈЗУ Ин-
ститут за белодробни заболувања кај децата-Козле и 
Диспанзерите за белодробни заболувања и туберкулоза 
во Македонија, и Институт по епидемиологија и био-
статистика. Во имплементација на активностите фи-
нансирани од Глобален фонд се вклучени 7 здруженија 
на граѓани (НВО ХЕРА, НВО ХОПС, НВО МЕРЦ, 
НВО Акцент, НВО Еликсир Плус, НВО ЕЦДКОР и 
Македонски црвен крст). 

 
VII. Доставување на Годишни извештаи и рокови  
Секој извршител, податоците за своите реализира-

ни  активности тековно ги доставува до Централната 
единица на Институтот каде се обработуваат и се изго-
твуваат квартални извештаи. Кварталните извештаи се 
доставуваат до Министерството за здравство - Сектор 
за превентивна здравствена заштита,  најдоцна 15 дена 
по завршување на кварталот.    

Врз основа на кварталните извештаи, ЈЗУ Институт 
за белодробни заболувања и туберкулоза изготвува  
Годишен извештај кој се доставува до Министерството 
за здравство - Сектор за превентивна здравствена за-
штита во првата половина на декември во тековната го-
дина.  

VIII. Следење на реализација на Програмата   
(мониторинг и евулација) 

Реализацијата на програмата се следи временски: 
квартално и годишно, преку зацртаните квантитативни 
цели. Централната единица на ЈЗУ Институт за бело-
дробни заболувања и туберкулоза врши контрола на 
квалитетот на реализираните активности преку евалуа-
ција на доставените индивидуални информации  од из-
вршителите, врз основа на кои се изработуваат квар-
талните извештаи. 
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Оваа програма влегува во сила наредниод ден  од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-9978/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

141. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
3.01.2013 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

„ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ “ ЗА 2013 ГОДИНА  
1. В О В Е Д  
Кардиоваскуларните и респираторните болести се 

најчести заболувања кај населението како во светски 
рамки така и во Република Македонија.   

Зголемениот крвен притисок ,зголемени маснотии 
во крвта, дебелината, дијабетот, неправилната исхрана, 
недоволната физичка активност, злоупотребата на ал-
кохол и тутун се најчести ризик фактори за настанува-
ње на кардиовскуларните заболувања. Најзначајните 
ризик фактори за појава на незаразни болести, можат 
да се спречат и да се контролираат.              

Масовните незаразни болести се водечка причина 
за смрт и инвалидитет ширум светот.  

Причинители на висока зачестеност на масовни не-
заразни болести во последните децении од дваесеттиот 
век и почетокот на овој век се значајните и брзи проме-
ни во начинот и стилот на живот на современиот човек. 
Најмногу се изразени промените во начинот на исхра-
на, нивото на физичка активност, зголемената употреба 
на алкохол и тутун. Во интеракцијата на физичката 
активност, храната, исхраната и на здравјето на луѓето, 
вклучени се следните релевантни аспекти: енергетска-
та потрошувачка преку физичката активност како важ-
на компонента на енергетската рамнотежа што ја опре-
делува телесната тежина.   

Превентивните прегледи за навремена контрола на 
крвниот притисок, телесната тежина, одредување ше-
ќер и маснотии во крвта се битен елемент за навремено 
спречување на појава на кардиваскуларни заболувања. 

Едукација на населението за потребата од навреме-
ни превентивни прегледи за контрола на соспственото 
здравје е битен фактор за рано откривање и спречување 
болести.            

Параметри на здравјето кои е потребно да се следат 
се: крвен притисок, телесна тежина, висина, индекс на 
телесна маса, шеќер и маснотии во крвта. На граѓаните 
потребно е во исто време да им се даваат и конкретни 
совети за грижа за сопственото  здравје како совети за  
промоција на здрави животни стилови, подршка за 
откажување од штетни животни навики, за начинот на 
исхрана и заштита од високите температури, важност 
на превентивните прегледи.   

2. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ЗДРАВЈЕ  ЗА 
СИТЕ  

За подобра едукација на населението од потребата 
за навремени превентивни прегледи за контрола на 
сопственото здравје, а со тоа рано откривање на болест 
или спречување на нарушување на здравјето, програ-
мата здравје за сите ќе се спроведува преку планирани 
мерки и активности координирани од Министерството 
за здравство и Институт за јавно здравје на Република 
Македонија. 

Директни учесници ќе бидат здравствените работ-
ници од здравствените домови ,а активно учество ќе 
земат и единиците на локална самоуправа. 

Со Здравје за сите на сите граѓани им се можност 
да извршат бесплатен превентивен преглед и тоа неза-
висно од нивниот статус на здравствено осигурување.  

Активностите се состојат во бесплатни лекарски 
прегледи, мерење крвен притисок, телесна тежина и 
висина, индекс на телесна маса, одредување шеќер и 
маснотии во крвта и други лекарски совети. Резултати-
те од мерењата ќе им бидат соопштувани на лице ме-
сто.  

При прегледите ќе бидат давани и совети за грижа 
за здравјето, начин на исхрана, заштита од високите 
температури, а ќе им се делат и промотивни печатени 
едукативни материјали за правилен начин на живот и 
исхрана.  

Активностите ќе се спроведуваат на отворен и за-
творен простор во зависност од временските прилики, 
а за местото, денот и времето на спроведување на прег-
ледите, наслението ќе биде известувано преку локални-
те медиуми и месните заедници. 

Секој Здравствен дом треба да обезбеди по шест  
акции годишно во рурално подрачје. 

Динамиката на спроведување на активностите ќе 
биде еднаш на два месеци и тоа по една акција во след-
ните периоди - (од 01.01.2013 до 28.02.2013год), (од 
01.03.2013 до 30.04.2013 год), (од 01.05.2013 до 
30.06.2013 год), (од 01 .07.2013 до 30.08.2013 год), (од 
01.09.2013 до 30.10.2013 год), (од 01.11.2013 до 
31.12.2013 год). 

Здравствените тимови ќе бидат составени од лекар, 
медицинска сестра и возач. 

Нивната задача ќе биде да вршат превентивни прег-
леди во домашни услови на постари лица (хронично 
болни ,лице кој живеат сами,лица од рурални средини) 
или на посебни пунктови. 

Резултатот од анализата ќе се евидентира во еви-
дентен лист и доставува до  Институт за јавно здравје 
на Република Македонија.  

1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Целта на програмата е активен пристап до граѓани-

те од руралните средини, контрола на нивното здравје 
навремено и содветно лекување и препораки за превен-
ција на здравјето. 

 
2. ПРИПРЕМНИ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗВРШИТЕЛИТЕ  
За време на припремните активности за целосно и 

навремено спроведување на програмата ќе се организи-
раат средби со одговорните лица на здравствените 
установи – извршители на активностите. Воедно  на-
времено ќе се обезбедат потребните медицински мате-
ријали, промотивни материјали  и друг потребен ин-
вентар. За таа цел ќе се спроведат следните активно-
сти: 

- Список со одговорни лица по здравствени устано-
ви и нивни телефонски броеви. 

Координатори на активностите се Здравствените 
домови за   територијата на своето подрачје. 

- Календар  со локалитети  за поставување на пун-
ктови за вршење на превентивните прегледи (на два 
месеци). 

- Eвидентен лист за индивидуалниот превентивен 
преглед, со  содржината за антропометриските мерења 
за определување на индексот на телесна маса, мерење 
на нивото на шеќерот и холестеролот во крвта,  и крв-
ниот притисок.  

- Набавка на апарати за анализа,  ленти за одредува-
ње на шеќерот и    холестеролот    во крвта и ланцети. 

- Внесување на податоците од анкетните листи во 
постоечкиот софтвер. 
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ЕВАЛУАЦИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД 
ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 

 
Секој извршен превентивен преглед ќе се евиденти-

ра во посебен евидентен лист кој се доставува во Ин-
ститут за јавно здравје Скопје. 

По обработката на добиените индивидуални листи 
за вкупниот период Институт за јавно здравје на Ре-
публика Македонија ќе изготви студија за добиените 
резултати, со препораки за подобрување на здравстве-
ната состојба кај граѓаните. 

 
3. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕ-

АЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. Средствата наменети од активностите Здравје за 

сите од точка 1 ,3 и  4 од табелата   ќе се доставуваат до 
здравствените домови извршители на активностите. 

Б. Средствата наменети од активностите Здравје за 
сите од точка 2 од табелата ќе се достават до Институт 
за јавно здравје на Република Македонија по завршува-
ње на активностите од Програмата и по доставен изве-
штај со резултати од активностите.  

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбеде-
ните средства во Буџетот на Република Македонија за 
2013 година во износ од 2.000.000,00 денари.  

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

 
Бр.41-9979/1-12               Заменик на претседателот  

3 јануари 2013 година        на Владата на Република  
    Скопје                              Македонија, 
                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
142. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2013 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
171/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 3.01.2013 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ 
АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ 
ЗА 2013 ГОДИНА  СО  ЦЕЛ  ПРОМОВИРАЊЕ  НА  

МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ 
 
1. Со оваа програма се утврдува намената на средс-

твата обезбедени во Буџетот на Република Македонија 
за 2013 година, утврдени во разделот 040.10 - Секрета-
ријат за спроведување на рамковниот договор, Потпро-
грама 21 - Промоција на меѓуетнички односи, ставка 
463 - Трансфери до невладини организации кои се на-

менети за финансирање на програмските активности на 
здруженија и фондации, со цел за промовирање на ме-
ѓуетнички односи, во вкупен износ од 10.000.000 дена-
ри. 

2. Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се ко-
ристат за финансирање на програмски активности на 
здруженија и фондации, преку грантови за програми 
(проекти) во следниве приоритетни области: 

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

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

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

- Проекти наменети за унапредување на меѓуетнич-
ката толеранција; 

- Проекти наменети за унапредување на имплемен-
тацијата на Охридскиот Рамковен Договор; 

- Проекти наменети за анализа и мониторинг на 
имплементацијата на Охридскиот Рамковен Договор. 

3. Грантовите за проектите ќе се доделуваат, во го-
ренаведените приоритетни области, во различни суми 
но во висина најмногу до 600.000,00 денари. 

4. За реализација на оваа програма е задолжен Се-
кретаријатот за спроведување на рамковен договор. 

5. Здруженијата и фондации на кои ќе им бидат до-
делени средства согласно Програмата, во рок од 30 де-
на по завршувањето на своите програмски активности 
е потребно да достават извештај за начинот на користе-
ње на средствата до Секретаријатот за спроведување на 
рамковен договор, најдоцна до 30 Ноември 2013 годи-
на.  

6. Секретаријатот за спроведување на рамковен до-
говор ќе достави Извештај за реализација на програма-
та до Владата на Република Македонија, со финанси-
ски показатели и образложение на постигнатите резул-
тати најдоцна до 31.12.2013 година. 

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

 
Бр.41-10042/1-12              Заменик на претседателот  

3 јануари 2013 година         на Владата на Република  
    Скопје                               Македонија, 
                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
143. 

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2013 го-
дина („Службен весник на Република Македонија„ 
бр.171/12), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 3.1.2013  година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕД-
НИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
Со оваа програма се утврдува намената на средс-

твата обезбедени во Буџетот на Република Македонија 
за 2013 година, утврдени во Разделот 040.10-Секрета-
ријатот за спроведување на Рамковниот договор, Пот-
програмата К5-Соодветна и правична застапеност на 
заедниците, кои се наменети за вработување на при-
падниците на заедниците кај буџетските корисници и 
единките корисници од централната власт. 

Програмата за вработување на припадниците на за-
едниците кои не се мнозинство во Република Македо-
нија за 2013 година, заснована според принципот на  
соодветната и правичната застапеност се состои од 
следниве елементи: 
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- Планирани вработувања на припадници на заед-
ниците, за следната година. 

- Цели  
- Финансиските импликации 
Програмата за вработување на припадниците на за-

едниците кои не се мнозинство во Република Македо-
нија за 2013 година претставува  целокупен план на Се-
кретаријатот за спроведување на Рамковниот договор 
при Владата на Република Македонија за обезбедување 
на работни места во поглед на соодветната и правична-
та застапеност на етничките заедници.  

Во функција на подобрување на соодветната и пра-
вичната застапеност на заедниците, Секретаријатот за 
спроведување на Рамковниот договор предвидува нови 
вработувања на државни службеници и нивно распоре-
дување во другите институции.  

Врз основа на Стратешкиот план на Секретаријатот 
за спроведување на рамковниот договор на Владата на 
Република Македонија, во 2013 година се планира вра-
ботување на 400 државни службеници припадници на 
етничките заедници кои не се мнозинство во Републи-
ка Македонија со што битно ќе се  подобри соодветна-
та и правична застапеност на заедниците. 

Во првата половина од 2013 година, Секретаријатот 
за спроведување на Рамковниот договор планира да ре-
ализира вработување на 260 државни службеници, до-
дека во втората половина од 2013 година планира да 
реализира уште 140 вработувања и со тоа заклучно со 
декември целосно да ја реализира оваа програма. 

При утврдување на идните  нови вработување Се-
кретаријатот за спроведување на Рамковниот договор 
ја има  во предвид: 

- правична застапеност на етничките заедници во 
институциите 

- слободните работни места врз основа  пензиони-
рање 

- слободните работни места предвидени засновувај-
ќи се на искуството од претходните години 

- слободните работни места – нови работни места 
потребни од функционални причини 

Огласите за вработување на припадниците на заед-
ниците кои не се мнозинство во Република Македонија 
во 2013 година ќе се објават периодично, односно во 
неколку фази согласно  реалните и утврдените потреби 
за вработување на државни службеници-припадници 
на етнички заедници. 

Цели на Програмата за вработување на припадни-
ците на заедниците кои не се мнозинство во Република 
Македонија за 2013 година во однос на соодветната и 
правичната застапеност се: 

- Утврдување на целите за имплементација на соод-
ветната и правичната застапеност на заедниците кои не 
се мнозинство во Република Македонија 

- Подржување на мониторингот и оценувањето на 
напредокот во имплементацијата на соодветната и пра-
вичната застапеност 

- Зголемена посветеност кон соодветната и правич-
ната застапеност во јавниот сектор 

- Обезбедување транспарентност во имплементаци-
јата на начелото на соодветна и правична застапеност. 

За реализација на Програмата за вработување на 
припадниците на заедниците кои не се мнозинство во 
Република Македонија за 2013 година, Секретаријатот 
за спроведување на Рамковниот договор има планира-
но средства во Буџетот за 2013 година во износ 
135.666.000 денари. 

Секретаријатот за спроведување на Рамковниот до-
говор во 2013 година ќе продолжи со процесот на  рас-
поредувањето на  вработените државни службеници, 
како и на оние кои во 2013 година ќе бидат вработени 
во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот до-
говор. 

Распоредувањето ќе се изврши врз основа на подго-
твениот план на Секретаријатот за спроведување на 
Рамковниот договор на Владата на Република Македо-
нија кој се подготвува  врз основа на извештајот за со-
одветна и правична застапеност за 2013 година.  

Секретаријатот за спроведување на Рамковниот до-
говор при подготвувањето на Програмата за вработува-
ње на припадниците на заедниците кои не се мнозинс-
тво во Република Македонија за 2013 година се  кон-
султираше и со  други релевантни органи, особено со 
Агенцијата за администрација  и Министерството за 
финансии.  

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

 
Бр.41-10043/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

144. 
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здру-

женија и фондации („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 52/2010 и 135/2011) и член 18 од За-
конот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2013 година („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 171/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВ-
НОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ЗА  

2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа Програма се утврдува намената на средс-

твата обезбедени во Буџетот на Република Македонија 
за 2013 година,  Раздел 040.01 - Влада на Република 
Македонија, Потпрограма 10 - Администрација, ставка 
463 – Трансфери до невладини организации, за финан-
сирање на програмските активности на здруженијата и 
фондациите, во вкупен износ од 12 000 000,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се ко-
ристат за финансирање на програмските активности на 
здруженијата и фондациите, преку грантови за програ-
ми (проекти) во следниве приоритетни цели: 
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3. Постапката за распределување на средствата од 
точка 1 на оваа Програма ќе се спроведе согласно на 
добрата практика за обезбедување финансиска поддр-
шка од Владата на Република Македонија, утврдена со 
Кодексот на добри практики за финансиска поддршка 
на здруженија на граѓани и фондации. 

4. За реализација на оваа програма се грижи Генерал-
ниот секретаријат на Владата на Република Македонија. 

5. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат 
доделени средства согласно Програмата, по завршува-
њето на своите програмски активности ќе достават из-
вештај за користењето на средствата до Генералниот 
секретаријат на Владата на Република Македонија, нај-
доцна до 31. 01. 2014 година. 

6. Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-
лика Македонија ќе достави Извештај за реализација 
на Програмата до Владата на Република Македонија со 
финансиски показатели и образложение на постигнати-
те резултати, до 28. 02. 2014 година. 

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

Бр.41-10063/1-12        Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година        на Владата на Република 

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

__________ 
145. 

Врз основа на член 57, став 3 од Законот за ветери-
нарното здравство („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 113/2007, 24/2011 и 136/2011), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
3.1.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИ-
НАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2013 ГОДИНА  

I 
Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2013 

година се утврдуваат во износ од 23.000.000,00 денари 
и тоа од следните извори: 

 
 
 
 
 

II 
Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2013 

година, во целост ќе бидат искористени за плаќање на 
заостанатите обврски по активностите за ветеринарно 
јавно здравство од претходната година 

 
 
 

III 
Активностите за ветеринарно јавно здравство во 

2013 година ги опфаќаат следните ставки: 
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IV 
Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во 

износ од 15.800.000 денари, ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 

V 
Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во 

износ од 2.500.000 денари, ќе се користат за:  
 
 
 
 

 
VI 

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во 
износ од 4.000.000 денари, ќе се користат за: 

 
 
 
 
 

VII 
Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во 

износ од 1.000.000 денари, ќе се користат за: 
 
 
 

VIII 
Средствата од дел III точка 5 на оваа програма во 

износ од 2.500.00.000 денари, ќе се користат за: 
 
 
 

IX 
Средствата од дел III точка 6 на оваа програма во 

износ од 1.000.000 денари, ќе се користат за: 
 
 
 

X 
Средствата од дел III точка 7 од оваа програма во 

износ од 200.000 денари, ќе се користат за: 
 
 
 

 
XI 

Средствата за извршување на активностите од дело-
вите IV,  V, VI, VII, VIII, IX и X, ќе бидат исплатени од 
Програмата за користење на средства за ветеринарно 
јавно здравство од Буџетот на Република Македонија 
во 2014 година.  

 
XII 

Приоритет во спроведување на мерките на оваа 
програма ќе имаат активностите за следење и открива-
ње на присуството на резидуи во сировините и произ-
водите од животинско потекло и следење и откривање 
на салмонелозата и други зоонотски агенски кај живот-
ните и храната од животинско потекло.  

 
XIII 

За спроведување на оваа програма се грижи Аген-
цијата за храна и ветеринарство. 

XIV 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
Бр. 41-10045/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

146. 
Врз основа на член 70 став 5 од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.157/2010, 53/2011, 1/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седница, одржана на  3.1.2013 
година, донесе 

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНА-
ТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
I 

Средства за реализација на оваа програма се утвр-
дени во буџетот на Република Македонија за 2013 го-
дина, Раздел 14005 - Агенција за храна и ветеринарство 
на Република Македонија, Програма 2, Подпрограма 
20, ставка 464, сметка 637, во износ од 4.000 000.00  де-
нари. 

   
II 

Средствата за реализација на Програмата за мони-
торинг на безбедност на храната во Република Македо-
нија за 2013 година во целост ќе бидат искористени за 
плаќање на заостанатите обврски за Програмата за мо-
ниторинг на безбедноста на храната во Република Ма-
кедонија за 2012 година. 

 
III 

Целта на оваа програма е одредување на присуство-
то и концентрациите на контаминентите во храната, ка-
ко и евалуација на нивното влијание врз здравјето на 
човекот. 

Безбедноста на храната е од витално значење за 
здравјето на луѓето. Без разлика на тоа од каде доаѓа, 
дали од производството или од прометот, потрошува-
чот треба да биде сигурен дека консумира безбедна 
храна. Материјалите и производите кои доаѓаат во кон-
такт со хранат исто така имаат влијание врз безбедност 
на храната. Синџирот на храната започнува од нивата 
па сé до трпеза, а за да се гарантира безбедноста на 
храната во целиот синџир таа треба континуирано да се 
мониторира. 

 
IV 

Мониторингот на безбедноста на храната  се спро-
ведува на следните параметри при што во мoниторин-
гот на безбедноста на  храната е предвидено и земање 
на мостри од материјалите и производите кои доаѓат во 
контакт со храната: 

1. Мониторинг по однос на микробиолошките кри-
териуми за  безбедноста на храната; 

2. Мониторинг со определување на присуство на 
резидуи од пестициди, определување на максималното 
дозволените нивоа (МДН) на резидуи  на производи за 
заштита на растенијата/пестициди во храната - зелен-
чук и овошје; 

3. Мониторинг со определување на присуството на 
тешки метали и нитрати во одредени видови прехран-
бени производи; 

4. Мониторинг со детектирање на присуството на 
микотоксини во одредени видови прехранбени произ-
води. 
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5. Мониторинг на материјалите и производите кои 
доаѓаат во контакт со храната.  

Во согласност со планот за спроведување на мони-
торинг програмата, вкупниот број на мостри кои ќе би-
дат земени и анализирани изнесува 1755.  

Во прилог на програмата се и табели во кои е наве-
ден видот на мострата, количината на земените мостри, 
параметарот кој ќе се испитува и дозволените нивоа на 
испитаниот параметар.  

Вкупната вредност на активностите за оваа монито-
ринг програма ќе изнесува 6.000.000.00 денари. 

 
IV.1 Мониторинг на микробиолошката исправност 

на одредени видови прехранбени производи 
Во согласност со препораките на Европската Унија 

за мониторирање  на штетните агенси во храната, а со 
цел производство, промет и пуштање на безбедна хра-
на на пазарот и заштита на потрошувачите, посебно 
внимание оваа Програма посветува на определување на 
микробиолошките контаминенти во храната. 

Ваквиот приоритет е во согласност со трендот на 
Европските програми за мониторинг, препораките на 
СЗО, како и резултатите добиени со анализа на подато-
ците за земените мостри од храна за период од 2007 до 
2010 година како и податоците за заразните болести 
кои се пренесуваат преку храната.   Најголем број од 
акутните заболувања кои  потекнуваат од храна се дол-
жат на микробиолошки предизвикувачи-бактерии.  

Од анализите произлегува дека микробиолошката 
контаминација  е доминантна во споредба со останати-
те  параметри. 

Согласно со Правилникот за посебните барања за 
безбедност на храната по однос на микробилошки кри-
териуми („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.78/2007), мониторирањето на микробиолошките кри-
териуми за безбедност на храната ќе биде во согласно 
со приложените табели, во кои е определена поврзано-
ста на одделни прехранбени производи и микроорга-
низми кои ќе се детектираат во нив. 

Според мониторинг програмата, планирано е да се 
земат по 50 мостри од секој вид храна предвидена за 
анализа на присуството на микробиолошките контами-
ненти, односно вкупно 350 мостри, и тоа: храна готова 
за  консумирање наменета за доенчиња  и храна готова 
за  консумирање наменета за специјални медицински 
цели, сладолед, слаткарски производи, термички нео-
бработен пилешки стек, производи од мелено месо 
пред термичка обработка, мајонез, претходно исечкан 
зеленчук. 

 
Табела бр.1. Категории производи во кои се спрове-

дува мониторинг на микробиолошки контаминенти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Со горе наведеното е предвидено дека мониторин-

гот ќе се спроведува по вид прехранбен производ, a ќе 
се земаат мостри од следните објекти за производство 
и промет со храна:   

1. објекти во кои се продаваат на пазарот произво-
дите од точка 1 од табелата; 

2. објекти во кои се произведуваат, послужуваат и 
продаваат сладолед и различни видови слаткарски про-
изводи од точка 2 од табелата; 

3. угостителски објекти и сендвичари во кои се под-
готвуваат и послужуваат производите од точка 3, 4,5 и 
6 од табелата. 

 
Табела бр.2  Преглед на временскиот период, коли-

чините на земени мостри и паричните средства потреб-
ни за спроведување на  мониторинг на микробиолошки 
контаминенти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.2 Мониторинг со детектирање на квантитативно-

то присуство на резидуи од пестициди во однос на ма-
ксималното дозволеното количество (МДК) во зелен-
чук и овошје.  

Спроведувањето на мониторинг на максимално дозво-
лените нивоата на активни материи - резидуи од пестици-
ди, ќе опфати земање на мостри од растителни производи 
(овошје и зеленчук). Планирано е мострите да се земаат 
од  местата на откуп на земјоделските производи или од 
зелените пазари за земјоделски производи.  

Мострите од секоја од предвидените  видови на 
овошје и зеленчук , како предмет на мониторинг про-
грамата, ќе се земат во специфичниот период на берба. 
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Мострирањето на предвидените  видови на овошје и 
зеленчук, ќе се врши во определените региони каракте-
ристични за раст на зеленчукот или овошјето. 

Предмет на мониторинг ќе бидат вкупно 32 предви-
дените  видови на овошје и зеленчук, при што секој од 
нив ќе биде анализиран за присуство на остатоци на 
активните материи од производите за заштита на расте-
нијата – резидуи од пестициди, од најчесто употребу-
ваните регистрирани производи за заштита на растени-
јата. Од секој земјоделски производ во свежа, непрера-
ботена состојба, ќе се земе  по 5 мостри од секој реги-
он, со вкупна тежина на секоја мостра во согласност со 
предвидените количини согласно погоре наведените 
правилници. 

Мониторингот ќе ги опфати следните земјоделски 
производи, по региони, земајќи ги во предвид периодот 
на берба на производот. 

 
1. Домат 
 
- Мострите се земаат во текот на месец август, сеп-

тември-октомври  од големопродажните пунктови или 
зелените пазари во Скопскиот, Струмичкиот регион и 
Гевгелиско – Валандовскиот регион;  

- Планирано е да се земаат мостри од раногради-
нарското производство на домати одгледувани во оран-
жерии и домати одгледувани на отворено, во текот на 
берба, од април до август, од Скопскиот, Струмичкиот 
регион и Гевгелиско – Валандовскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
2. Пиперки 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците август, 

септември-октомври од големопродажните пунктови 
или зелени пазари во Струмичкиот, Гевгелиско - Ва-
ландовскиот и Радовишкиот регион; 

- Планирано е да се земаат мострите од раногради-
нарското производство на пиперки одгледувани во 
оранжерии и пиперки одгледувани на отворено, во те-
кот на месеците април до септември од Струмичкиот, 
Гевгелиско - Валандовскиот и Радовишкиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3 

 
3. Морков 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците септем-

ври-октомври од големопродажните пунктови или зе-
лените пазари во Скопскиот, Битолскиот и Струмички-
от регион.  

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/ пестициди наведени во Та-
бела 3 

  
4. Компир и млад компир 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците септем-

ври-октомври од големопродажните пунктови или зе-
лените пазари во Скопскиот, Битолскиот и Беровскиот 
регион за компир и Струмица, Гевгелија и Неготино за 
млад компир. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/ пестициди наведени во Та-
бела 3 

 5. Краставици 
 
- Мострите се земаат во текот на август-септември 

од големопродажните пунктови или зелени пазари во 
Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот 
регион; 

- Планирано е да се земаат мостри од раногради-
нарското производство на краставици во оранжерии и 
од краставици растени на отворено, во текот на месе-
ците април – септември, од пунктовите во Скопскиот, 
Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3 

  
6. Корнишони 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците октом-

ври-ноември од големопродажните пунктови или зеле-
ни пазари во Скопскиот, Струмичкиот и Гевгелиско - 
Валандовскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
7. Лук   
 
- Мострите се земаат во текот на месеците јуни-јули 

од големопродажните пунктови или зелените пазари во 
Кавадаречкиот, Неготинскиот и Росоманскиот регион;  

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
8. Млад кромид  
  
- Мострите се земаат во текот на месеците мај - ју-

ни од големопродажните пунктови или зелените пазари  
во Гевгелија-Валандово, Струмица и во септември 
Прилеп-Бучин, Гостивар, Скопје; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

  
9. Кромид/главица кромид 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците јули-сеп-

тември од големопродажните пунктови или зелените 
пазари во Гевгелија-Валандово, Струмица и во септем-
ври Прилеп-Бучин, Гостивар, Скопје; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3.   

10. Грашок 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците април - 

мај од големопродажните пунктови или зелени пазари 
во Скопскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
11. Карфиол   
- Мострите се земаат во текот на месеците септем-

ври од големопродажните пунктови или зелени пазари 
во Струмичкиот, Гевгелискиот - Валандовскиот регион 
регион. 
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- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
12. Брокула  
- Мострите се земаат во текот на месеците септем-

ври од големопродажните пунктови или зелени пазари 
во Струмичкиот, Гевгелискиот- Валандовскиот регион 
регион. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
13. Модар патлиџан  
- Мострите се земаат во текот на месеците  септем-

ври од големопродажните пунктови или зелени пазари 
во  Струмичкиот , Гевгелискиот- Валандовскиот реги-
он регион. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
14. Бамја 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците август-

септеври од големопродажните пунктови или зелени 
пазари во  Струмичкиот , Гевгелискиот- Валандовски-
от регион регион. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
15. Зелка 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците септем-

ври-октомври од големопродажните пунктови или зе-
лени пазари во Вардарискиот, Струмичкиот и Тетов-
скиот регион. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3.  

 
16. Праз  
 
- Мострите се земаат во текот на месеците август-

септември од големопродажните пунктови или зелени 
пазари во Струмичкиот, Гевгелискиот регион. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3.  

 
17. Грав 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците април-

мај од големопродажните пунктови или зелени пазари 
во Вардарискиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3.  

18.  Грозје 
 
- Мострите се земаат во текот на август - септември 

од големопродажните пунктови или зелените пазари во 
Тиквешкиот, Скопскиот и Велешкиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
19. Лубеница 
 
- Мострите се земаат во текот на месец јули-септем-

ври од големопродажните пунктови или зелени пазари 
во Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандов-
скиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
20. Диња  
- Мострите се земаат во текот на месец јули-август 

од големопродажните пунктови или зелени пазари во 
Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот 
регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
21. Вишни  
- Мострите се земаат во текот на месеците јуни-јули 

од големопродажни пунктови   или зелените пазари во 
Скопскиот, Охридскиот и Битолскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3.  

 
 22. Цреши  
- Мострите се земаат во текот на месеците јуни-јули 

од големопродажни пунктови   или зелените пазари во 
Скопскиот, Охридскиот и Битолскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
23. Кајсии 
 
- Мострите се земаат во текот на месец јуни-јули од 

големопродажните пунктови или зелени пазари во 
Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот 
регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
24. Праски 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците август од  

големопродажни пунктови или зелените пазари во 
Скопскиот, Вардарискиот (Росоман) и Тетовскиот ре-
гион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3.    

25. Јагоди 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците мај – ју-

ни од големопродажни пунктови или зелените пазари 
во Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион; 
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- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
26. Круши 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците август од  

големопродажни пунктови или зелените пазари во 
Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3.  

 
27. Слива 
 
- Мострите се земаат во текот на месец август-сеп-

тември од големопродажните пунктови или зелени па-
зари во Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валан-
довскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
28. Јаболки 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците октом-

ври  од големопродажните пунктови или зелени пазари 
во Охридскиот, Тетовскиот и Ресенскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табе-
ла 3. 

 
Табела 3. Преглед на предвидените пестициди за 

чии активни материи  (резидуи) ќе се мониторираат 
предвидените градинарски и овошни култури 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкупниот број на земени мостри за анализа на рези-

дуи од пестициди од  производите за заштита на расте-
нијата ќе биде определен така што ќе се земаат по 5 
мостри од секој регион. За 27 производи, мостри за 
анализа на резидуите од пестициди од  производите за 
заштита на растенијата ќе се земаат од три региони, 
вкупно 405 мостри, а од 5 производи ќе се земаат  мо-
стри за анализа од два региони, вкупно 100 мостри. 

Вкупно ќе се земат 505 мостри од градинарски и 
овошни култури за анализа на резидуи од  производите 
за заштита на растенијата. 

  
Табела бр. 4 Преглед на временскиот период, коли-

чините на земени мостри регионите од кои се земаат и 
средствата кои се потребни за реализација на монито-
рингот  на резидуите од пестициди   во предвидените 
градинарски и овошни култури. 
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IV.3. Мониторинг со детектирање на присуството 

на тешки метали и нитрати во одредени видови пре-
хранбени производи  

Тешките метали доаѓаат во човековото тело преку 
храната, водата за пиење и преку воздухот. Како еле-
менти тешките метали како кадмиумот и оловото трај-
но се депонираат во коскената срцевина и се причини-
тели за разни видови на  тешки заболувања (анемија, 
леукемија, проблеми во развој кај младата популација 
итн.).  

Секое внесување на храна со ниво на тешки метали 
над дозволените вредности  претставува  висок ризик 
за здравјето на потрошувачите, поради што и се спро-
ведуваа оваа мониторинг програма.  

Тешките метали кадмиумот и оловото (Cd,Pb) ќе се 
испитуваат во  вкупно 30 мостри од трпезно грозје од 
Вардарскиот регион кој ги вклучува Велешкиот, Него-
тинскиот и Кавадаречкиот регион (по 10 мостри  од се-

кој регион), 30 мостри од винско грозје  (по 10 мостри 
од Велешкиот, Неготинскиот и Кавадаречкиот регион),  
по 30 мостри за утврдување на присуство на тешки ме-
тали  во спанаќ и марула, регион Вардарски  (Велешки, 
Неготински и Кавадаречки) како и  30 мостри за утвр-
дување на присуство на тешки метали  во  компир во 
Вардарски (Неготински) и Скопски регион, и 30 мор-
ков  во Скопскиот регион. 

Испитувањето  на присуство на  нитрати ќе се извр-
ши во зелка и зелена салата, во Вардарскиот, Скопски-
от, Полошкиот и Југоисточениот регион со вкупно 60 
мостри. 

Испитувањето на  тешки метали и нитрати е во сог-
ласност со одредбите од Правилникот за општите бара-
ња за безбедност на храната („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.118/05) ќе се изведува со 
вкупно  210 мостри. 

   
Табела бр. 5: Резултати од испитуваното присуство 

на тешки метали  во трпезно грозје, регион Вардарски-
от регион (Велешкиот, Неготинскиот и Кавадаречки-
от), за мострите кои ќе се земаат во текот на целата го-
дина. 

 
 
 
 
 
 
Табела бр. 6: Резултати од испитуваното присуство 

на тешки метали  во винско грозје, регион Вардарски 
(Велешки, Неготински и Кавадаречки) , за мострите 
кои ќе се земаат во текот на целата година. 

 
 
 
 
 
 
Табела бр. 7: Резултати од испитуваното присуство 

на тешки метали  во спанаќ, марула,  регион Вардарски  
(Велешки, Неготински и Кавадаречки), за мострите кои 
ќе се земаат во текот на целата година. 

 
 
 
 
 
 
 
Табела бр.8: Резултати од испитуваното присуство 

на тешки метали  во  компир, регион Вардарски (Него-
тински), Велешки и Скопски, за мострите кои ќе се зе-
маат во текот на целата година. 

 
 
 
 
 
 
 
Табела бр. 9: Резултати од испитуваното присуство 

на нитрати во  спанаќ, зелка и зелена салата, регион 
Вардарски (Скопски, Полошки) и Струмички, за мо-
стрите кои ќе се земаат во текот на целата година. 
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Табела бр. 10:  Прикажан е видот на мострите, реги-
оните од кои се земаат, динамиката и средствата   кои 
се потребни за реализација на мониторингот на тешки 
метали и нитрати во прехранбените производи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.4. Мониторинг со детектирање на присуството 

на микотоксини во одредени видови прехранбени про-
изводи 

 
Предмет на мониторинг ќе бидат млекото, сокот од 

јаболка, белиот и интегралниот леб, пченкарното и пше-
ничното брашно кои се присутни во исхраната на насе-
лението во Република Македонија. Мониторингот ќе се 
спроведува во поглед на следењето на  микотоксините 
(афлатоксините, охратоксинот А и патулинот) кои се 
создаваат и се резултат на несоодветни услови на чува-
ње на житото и брашното. Микотоксините  се термоста-
билни и можат да се очекуваат во лебот и покрај тоа што 
лебот се подготвува на висока температура.  

Планирано е да се земат по 60 мостри од секој од 
предвидените производи за анализа на присуството на 
микотоксини (афлатоксини, охратоксин А, патулин) во 
вкупен број од 480. 

                                                                        
Табела бр. 11: Резултати од испитуваното присус-

тво на афлатоксин М во одредени видови храна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела бр. 12: Резултати од испитуваното присус-

тво на патулин во сок од јаболки. 
 
 
 
  
 
Табела бр. 13: Резултати од испитуваното присус-

тво на афлатоксини  во бел леб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела бр. 14: Резултати од испитуваното присус-

тво на афлатоксини  во интегрален  леб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела бр. 15: Резултати од испитуваното присус-

тво на афлатоксин и охратоксин А во пченкарно браш-
но. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Табела бр. 16: Резултати од испитуваното присус-

тво на афлатоксин и охратоксин А во пченично браш-
но. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Табела бр. 17:  Прикажан е видот на мострите, реги-

оните од кои се земаат, динамиката и средствата   кои 
се потребни за реализација на мониторингот  на  мико-
токсините 
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IV.5. Мониторинг на материјали и поизводи кои до-

аѓаат во контакт со храната  
 
Предмет на мониторинг ќе бидат керамички произ-

води кои се поизведуваат  во Република Македонија за 
отпустливост за олово и кадмиум, како и детски ши-
шенца  и цуцли за детски шишенца пласирани на паза-
рите во Република Македонија, за еластомери.   

Планирано е да се земат по 70 мостри од секој од 
предвидените производи и анализа на вкупен број од   
210 мостри.     

 
Табела бр. 18:  Прикажан е видот на мострите, реги-

оните од кои се земаат, динамиката и средствата   кои 
се потребни за реализација на мониторингот  на мате-
ријалите и поизводите кои доаѓаат во контакт со храна-
та                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V 

Средствата за извршување  на активностите од де-
ловите IV1; IV2; IV3; IV4  и IV5 ќе бидат исплатени од 
Програмата за мониторинг на безбедноста на храната 
во Република Македонија за 2014 година. 

VI 
За реализација на оваа програма се грижи Агенција-

та за храна и ветеринарство. 
 

VII 
Оваа програма влегува на сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
Бр.41-10049/1 -12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

147. 
Врз основа член 40 став 2 од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2013 годи-
на („Службен весник на Република Македонија” бр. 
171/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 3.01.2013 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ 
УЧИЛИШТА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1. Финансирањето на училишните објекти од сред-

ното образование се врши согласно член 111 од Зако-
нот за средното образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.44/1995, 24/1996, 34/1996, 
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 
92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011,  51/2011, 
6/2012 и 100/12).  

Како еден од основите за финансирање на средните 
училишта е обезбедувањето на просторни услови за ре-
ализирање на воспитно - образовниот процес. 

Согласно одобрените средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2013 година, вкупните финансиски 
средства од Раздел 160.01 – Министерство за образова-
ние и наука за Програма Т, Потпрограма ТГ и Потпро-
грама ТД се следните: 

Опис на градежни интервенции и износи  по учили-
шта Потпрограма ТГ – Изградба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стр. 112 - Бр. 4                                                                                      9 јануари 2013 
 

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

 
            Бр.41-74/1                     Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република     
             Скопје                                      Македонија 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 
__________ 

148. 
Врз основа на член 40, став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2013 го-
дина („Службен весник на Република Македонија” бр. 
171/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 3.1.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА  
ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА  2013 ГОДИНА 
 
1. Финансирањето на училишните објекти од основ-

ното образование се врши согласно член 162 од Зако-
нот за основното образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.103/08; 33/10; 116/10; 156/10; 
18/11; 51/11; 6/12;100/12).  

Како еден од основите за финансирање на основни-
те училишта е обезбедувањето на просторни услови за 
реализирање на воспитно - образовниот процес. 

Согласно одобрените средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2013 година, вкупните финансиски 
средства од Раздел 160.01 – Министерство за образова-
ние и наука за Програма Т, Потпрограма ТА и Потпро-
грама ТБ се следните: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-75/1 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

149. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички-

от и студентскиот стандард (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 37/98 и 40/03) и член 40 став 
3 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2013 година (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 171/12), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 го-
дина, донесе   

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА 

ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2013 ГОДИНА   
1. Програмата за остварување и развој на дејноста 

во студентскиот стандард за 2013 година е изготвена 
согласно Законот за ученичкиот и студентскиот стан-
дард и Програмата за работа на единките корисници на 
средства - студентските домови. 

Финансирањето на студентските домови се врши 
согласно член 56 став 1 од Законот за ученичкиот и 
студентскиот стандард (“Службен весник на Република 
Македонија” број 37/98 и 40/03). 

Сместување и исхрана на студенти во Република 
Македонија се остварува во осум државни студентски 
домови, во два приватни студентски домови, како и во 
дел од сместувачките капацитети на ученичките домо-
ви. Во нив се сместени околу 5.550 студенти.  

Сместувањето на студентите во студентските домови 
е организирано според Правилникот за начинот и постап-
ката за прием на студенти во државните студентски домо-
ви (“Службен весник на Република Македонија” број 
93/07 и 49/11), Правилникот за работа на студентските до-
мови и Програмите на студентските домови. 

Месечната цена за партиципација за сместување и 
исхрана, која ја плаќа Министерството за образование 
и наука, изнесува 3.410 денари за еден студент за 10 
месеци во годината. 

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

- стипендии за студенти-стари корисници запишани 
на додипломски студии од прв циклус на јавните и 
приватните универзитети и високообразовни установи 
во Република Македонија со месечна стипендија од 
3.630 денари за девет месеци во годината; 

- стипендии за студенти запишани на додипломски 
студии од прв циклус на студиски програми по инфор-
матика на јавните и приватните универзитети и високо-
образовни установи во Република Македонија, со ме-
сечна стипендија од 5.500 денари месечно за девет ме-
сеци во годината; 
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- студентски кредити за студенти-стари корисници 
запишани на додипломски студии од прв циклус на јав-
ните и приватните универзитети и високообразовни 
установи во Република Македонија, во месечен износ 
од 2.420 денари за девет месеци во годината; 

- стипендии Тип “A” за студенти запишани на до-
дипломски студии од прв циклус на јавните и приват-
ните универзитети и високообразовни установи во Ре-
публика Македонија со месечна стипендија од 4.000 
денари за девет месеци во годината; 

- стипендии Тип “Б” за студенти запишани на до-
дипломски студии од прв циклус на јавните и приват-
ните универзитети и високообразовни установи во Ре-
публика Македонија со месечна стипендија од 3.000 
денари за девет месеци во годината; 

- стипендии Тип “В” за студенти запишани на до-
дипломски студии од прв циклус на јавните и приват-
ните универзитети и високообразовни установи во Ре-
публика Македонија со месечна стипендија од 2.500 
денари за девет месеци во годината; 

- стипендии за студенти запишани на додипломски 
студии од прв циклус на најпознатите универзитети 
надвор од Република Македонија оствариле право на 
користење на стипендија за струки и дисциплини кои 
се во функција за развојот на стопанството на Републи-
ка Македонија (трошоци за сместување и исхрана во 
студентски дом, школарина, годишно здравствено оси-
гурување и месечен износ за стипендија); 

- стипендии за студенти запишани на додипломски 
студии од прв циклус од областа на филмската и му-
зичката уметност, која е од посебно научно и образов-
но значење за Република Македонија на Academy of 
Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка 
(трошоци за сместување и исхрана во студентски дом, 
школарина, годишно здравствено осигурување и месе-
чен износ за стипендија); 

- стипендии за студенти од други држави, кои од-
лично го познаваат англискиот јазик и ќе студираат на 
Универзитетот за информатички науки и технологии 
“Св. Апостол Павле” – Охрид, а потекнуваат од: САД, 
Кина, Индија, Јапонија, Русија, Чешка, Естонија, Лето-
нија, Литванија, Полска, Словачка, Шпанија, Португа-
лија, Хрватска, Украина, Грузија, Ерменија, Азербеј-
џан, Казахстан, Узбекистан, Индонезија, Малезија, Ви-
етнам, Пакистан, Шри Ланка, Монголија, Тајланд, Ла-
ос, Израел, Тунис, Мароко, Либан, Алжир, Египет, Ка-
тар, Кувајт, Обединети Арапски Емирати, Саудиска 
Арабија, Оман, Габон, Сенегал, Ангола, Камерун, Гана, 
Етиопија, Нигерија и Танзанија, со месечна стипендија 
од 5.000 денари месечно за девет месеци во годината, а 
по потреба до 12 месеци во годината; трошоци за сме-
стување и исхрана во студентски дом (појадок, ручек и 
вечера во студентски дом) во месечен износ  од 8.620 
денари за еден студент, за 10 месеци годишно, како и 
за месеците јули и август доколку е неопходно; како и 
бесплатно школување, трошоци за виза, трошоци за 
дозвола за престој, здравствено осигурување и повра-
тен авионски билет; 

- стипендии за студенти согласно CEЕPUS програ-
ма, меѓународна размена на студенти-стипендисти и 
тоа по 55 евра месечно во денарска противредност за 

стипендирање и превоз, додека за сместување и исхра-
на во студентски домови цената за еден студент е 6.820 
денари месечно; 

- стипендии за студенти со македонско потекло од 
земјите на Балканскиот полуостров, со месечна стипен-
дија од 3.300 денари за девет месеци во годината, доде-
ка за сместување и исхрана цената за еден студент е 
6.820 денари месечно; 

- стипендии за студенти - деца на бранителите, кои 
се доделуваат согласно Законот за посебните права на 
припадниците на безбедносните сили на Република 
Македонија и на членовите на нивните семејства 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
02/02, 17/03, 03/04 и 66/07), со месечна стипендија од 
3.630 денари за девет месеци во годината, додека за 
сместување и исхрана цената за еден студент е 6.820 
денари месечно; 

- согласно Законот за правата на Претседателот на 
Република Македонија и неговото семејство по преста-
нување на функцијата (“Службен весник на Република 
Македонија” број 46/04, 109/06 и 157/07) опфатено е 
школувањето на Стефан Трајковски; 

- 25 стипендии за најдобрите студенти запишани во 
прва година на додипломски студии на Технолошко-
металуршкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил 
и Методиј” – Скопје, со месечна стипендија од 5.150 
денари за девет месеци во годината; 

- 20 стипендии за студенти од Египет со месечна 
стипендија од 5.000 денари месечно за девет месеци во 
годината, а по потреба до 12 месеци во годината; тро-
шоци за сместување и исхрана во студентски дом (по-
јадок, ручек и вечера во студентски дом) во месечен 
износ  од 8.620 денари за еден студент, за 10 месеци го-
дишно, како и за месеците јули и август доколку е не-
опходно; како и  бесплатно школување, трошоци за ви-
за, трошоци за дозвола за престој, здравствено осигу-
рување, повратен авионски билет, како и месечен авто-
буски билет во местото на школување и 

- стипендии по други основи.  
Со Програмата 6 – Студентски стандард согласно 

расположивите средства за 2013 година се планираат 
културно-забавни, спортско-рекреативни и други 
активности. 

Во Потпрограма ТК – Изградба и реконструкција 
на студентски домови се планира продолжување со ре-
конструкција на дел од студентските домови. 

Согласно одобрените средства со Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2013 година вкупните финансиски 
средства од раздел 16001 – Министерство за образова-
ние и наука за Програма ТК – Реконструкција на сту-
дентски домови се следните:  
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-77/1 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

150. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученички стан-

дард („Службен весник на Република Македонија” број 
52/05, 117/08, 17/11 и 135/11) и член 40 став 3 од Зако-
нот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2013 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 171/12), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, до-
несе  

  
П Р О Г Р А М А  

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА 
ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1. Програмата за остварување и развој на дејноста 

во ученичкиот стандард за 2013 година е изготвена сог-
ласно Законот за ученичкиот стандард, Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2013 година и Програмата за работа на единките ко-
рисници на средства - ученички домови. 

Финансирањето на ученичките домови се врши сог-
ласно член 73 став 1 од Законот за ученичкиот стан-
дард („Службен весник на Република Македонија” број 
52/05, 117/08, 17/11 и 135/11). 

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

Сместувањето и исхраната на учениците во ученич-
ките домови е организирано според Правилникот за на-
чинот и постапката за прием на ученици во јавните 
ученички домови („Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 55/10 и 49/11), како и со Правилникот за 
работа на домовите и програмата за воспитно-образов-
ната дејност. 

Во ученичките домови во Република Македонија 
сместување и исхрана користат околу 2.600 ученици. 
Месечната цена за сместување и исхрана, која што ја 
плаќа Министерството за образование и наука, за еден 
ученик од средното образование е 7.500 денари, без ме-
сеците јули и август.     

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

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

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

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

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

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

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

- стипендии за ученици-деца на починатите припад-
ници на АРМ во хеликоптерската несреќа, која се слу-
чи на 12.1.2008 година, по основ на потпишани догово-
ри со Министерството за образование и наука во износ 
од 2.200 денари за девет месеци во годината; 

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

- стипендии по други основи по основ на потпишани 
договори со Министерството за образование и наука. 

Со Програмата 5 – Ученички стандард согласно 
расположивите средства за 2013 година се планираат 
културно-забавни, спортско-рекреативни и други 
активности. 

Во Потпрограма ТИ – Реконструкција на ученички 
домови, се планираат санациони зафати кај дел од уче-
ничките домови.  

Согласно одобрените средства со Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2013 година, вкупните финансиски 
средства од раздел 16001 – Министерство за образова-
ние и наука за Програма 5 – Ученички стандард и Пот-
програма ТИ – Реконструкција на ученички домови, се 
следните:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.41-78/1 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
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    Бр. 41-9974/1-12               Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година               на Владата на Република  
           Скопје                      Македонија, 
                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
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    Бр. 41-9976/1-12               Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година               на Владата на Република  
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153. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ЖИВОТНИТЕ ВО 2013 ГОДИНА 
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   Бр. 41-10050/1-12                      Заменик на претседателот 
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154. 

Врз основа на член 49 став 1 од  Законот  за  науч-
но-истражувачка  дејност  (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011 и 
80/2012 ) и член 16 став 1 од Законот за поттикнување 
и помагање на технолошкиот развој (,,Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 47/2011) и член 40 став 
4 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2013 година (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 171/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на  3.01.2013 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУ-
ВАЧКАТА РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧ-
КИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Програма за научно-истражувачка работа за 

2013 година  
Програмата за научно-истражувачката работа, тех-

нолошко-техничкиот развој во Република Македонија 
за 2013 година во Република Македонија се остварува 
во согласност со Законот за научно-истражувачка рабо-
та (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.46/2008, 103/2008, 24/2011 и 80/2012), Законот за 
поттикнување и помагање на технолошкиот развој 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
47/2011).  

Со Програмата се финансираат активностите од на-
учно-истражувачката работа и тоа за: 

1. Програми на јавните научни установи и единици-
те насочени кон науката при државните универзитети, 

2. Национални научно-истражувачки проекти,  
3. Билатерални научно-истражувачки проекти , 
4. Издавачка дејност (печатење на научни книги),  
5. Организација на научни собири,  
6. Учество на домашни истражувачи на меѓународ-

ни научни собири, 
7. Студиски престои во странство и престој на 

странски научни истражувачи во Република Македони-
ја, 

8 . Објавување на научни трудови во странство, 
9. Објавување на научни трудови во странство  (со 

импакт фактор), 
10. Стипендии за студии од втор циклус во земјата,  
11.  Стипендии за студии од трет циклус во земјата, 
12. Стипендии за студии и школарини од втор цик-

лус во странство, 
13. Стипендии за студии од трет циклус во странс-

тво, 
14. Еднократен надомест за одбрана на магистерски 

труд, 
15. Еднократен надомест за одбрана на докторски 

труд, 
16. Стипендии за студии од втор циклус за ШАН-

ГАЈ и ШЕФИЛД, Грција, 
17. Стипендии за студии од втор циклус за ФАМУ, 

Република Чешка, 
18. Стипендии за последипломски и докторски сту-

дии во согласност со Законот за правата на претседате-
лот на Република Македонија и неговото семејство по 
престанување на функцијата, 

19. Технолошки развој  (развојно  иновациски прое-
кти), 

20.Техничка култура, 
21. Државна награда  „Гоце Делчев“,  
22. Контрибуција на членарини во Меѓународни ор-

ганизации ( МАЕЕ, ЕУРЕКА и други контрибуции), 
23  ЦЕЕПУС и 
24. Други расходи-исплата на експертски и совето-

давни тела, рецензии за проекти реферална работа, 
наплата на фактури за објавени конкурси и други 
активности.  

 
1.1. Програми на јавните научни установи и  

единиците насочени кон науката при државните 
универзитети 

Од Програмата за научно-истражувачка работа за 
јавните научни установи и  единиците насочени кон 
науката при државните универзитети ќе се финансира-
ат следните научно-истражувачки активности: научно-
истражувачки проекти, издавачка дејност, организира-
ње на научни собири, учество на домашни научни 
истражувачи на меѓународни научни собири, студиски 
престои во странство, научно-истражувачка инфра-
структура и престој на странски научни истражувачи 
во Република Македонија. Овие научно-истражувачки 
активности се од јавен интерес на државата од областа 
на историскиот и културниот идентитет на македон-
скиот народ, како и граѓаните кои живеат во нејзините 
граници кои се дел од албанскиот народ, турскиот на-
род, влашкиот народ, српскиот народ ромскиот народ, 
бошњачкиот народ и другите што живеат во Република 
Македонија. 

 
1.2. Научно-истражувачки проекти (национал-

ни) 
Континуираната научно-истражувачка работа низ 

научно-истражувачки проекти во природно-математич-
ките науки, техничко-технолошките науки, медицин-
ските науки и здравство, биотехнички науки, општес-
твени науки и хуманистички науки, претставува перма-
нентна ориентација. Државните високо образовни уста-
нови вршат фундаментално, развојно и применето 
истражување, а кои се од големо значење за афирмира-
ње на научно-истражувачката работа во нашата држа-
ва. Покрај фундаменталното значење, вложувањата во 
научно-истражувачката работа се во функција на забр-
заниот економски развој.  

Од друга  страна, активното вклучување на младите 
истражувачи во научно-истражувачката работа превен-
тивно делува на “одливот на мозоци” од државата, а 
користењето на  потенцијалот на  младиот научен ка-
дар обезбедува временски далекусежно стабилен и 
континуиран развој на државата.  

 
1.3. Билатерални научно-истражувачки проекти  
Континуираната научно-истражувачка работа низ 

научно-истражувачки проекти во природно-математич-
ките науки, техничко-технолошките науки, медицин-
ските науки и здравство, биотехнички науки, општес-
твени науки и хуманистички науки, претставува перма-
нентна ориентација. Државните високо образовни уста-
нови вршат фундаментално, развојно и применето 
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истражување а кои се од големо значење за афирмира-
ње на научно-истражувачката работа во билателарната 
соработка со: Словенија, Хрватска, Турција, Бугарија, 
Србија, Црна Гора, Кина, Албанија, Австрија, Полска, 
Чешка, БиХ, Франција и др. Покрај фундаменталното 
значење, вложувањата во научно-истражувачката рабо-
та се во функција на забрзаниот економски развој.  

Од друга  страна, активното вклучување на младите 
истражувачи во научно-истражувачката работа превен-
тивно делува на  “одливот на мозоци” од државата, а 
користењето на  потенцијалот на  младиот научен ка-
дар обезбедува временски далекусежно стабилен и 
континуиран развој на државата. 

 
1.4 Издавачка дејност (научни книги) 
Резултатите од научно-истражувачката работа  се 

главен индикатор за активноста на научните работни-
ци. Тие се верификуваат преку нивно објавување во 
форма на трудови во печатени научни книги и научни 
списанија,  Печатеното издаваштво е незаменлив начин 
на комуникација на научниот работник со соодветна 
научна јавност но и пошироко.  

 
1.5 Организација на научни собири 
Програмата предвидува финансиска поддршка за 

организирање на научни собири од национален и меѓу-
народен карактер во Република Македонија каде што 
се презентираат најновите достигнувања во соодветна 
научна област преку презентација на научни трудови 
(орална и постер презентација).    

 
1.6 Учество на домашни истражувачи на меѓуна-

родни научни собири 
Усовршувањето на домашни истражувачи на науч-

ни собири  во странство се остварува преку нивно 
активно учество на конгреси, конференции, симпозиу-
ми  и семинари. За овие учества на научни собири во 
странство се покриваат дел од патните трошоци,  дел 
од дневните трошоци и дел од котизацијата за учество 
на научниот собир.  

 
1.7 Студиски престои во странство и престој на 

странски научни истражувачи во Република Маке-
донија 

Еден од инструментите за поддршка на усовршува-
њето на домашните научно-истражувачки кадри во 
странство е кофинасирањето на студиските престои. 
Во доделувањето на овие средства ќе се применат кри-
териумите за селекција на апликантите за ваков вид на 
поддршка врз основа на должината на престојот, стату-
сот на институцијата каде ќе се престојува, програмата 
на престојот и др.  

 
1.8 Објавување на научни трудови во странски 

научни списанија 
Се доделуваат средства за објавување на научните 

трудови на наши научни истражувачи во странство кои  
се објавуваат во научни списанија кои се издаваат во 
странство. 

1.9 Објавување на научни трудови во странски 
научни списанија (со импакт фактор) 

Се доделуваат средства за печатење на научните 
трудови на наши научни истражувачи  во странски на-
учни списанија (часописи вреднувани со импакт фа-
ктор). 

 
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 и 1.18 

Стипендии за млади  научно-истражувачки кадри - 
магисатерски и докторски студии во земјата и 
странство 

 
Во 2013 година за создавањето на млади научно-

истражувачки кадри ќе се остварува преку доделување 
на стипендии за студии од втор и трет циклус и доде-
лување средства за еднократна помош за изработка на 
магистерски и докторски трудови. Ќе се доделуваат 
стипендии за студии од втор и трет циклус на студенти 
кои студираат во странство на Универзитетите ранги-
рани од најависок ранг на класификација.  Средства за 
стипендии за студии од втор циклус за ШАНГАЈ И 
ШЕФИЛД, Грција стипендии за студии од втор циклус 
за ФАМУ, Република Чешка, еднократен надомест за 
одбрана на магистерски труд и еднократен надомест за 
одбрана на докторски труд. 

Исто така ќе се доделуваат стипендии и уписнини 
за школување во согласност со Законот за правата на 
претседателот на Република Македонија и неговото  
семејство по престанување на функцијата (,,Службен 
Весник на Република Македонија“ бр. 46/2004, 
109/2006 и 157/2007 година.) 

Ќе се доделуваат стипендии за студии од втор и 
трет циклус на странски државјани кои престојуваат во 
Република Македонија по основ на билателарна и мул-
тилатерална  меѓународна соработка. 

 
1.19. Програма за технолошки развој  за 2013  
Средствата наменети за поттикнување и помагање 

на технолошкиот развој ќе се користат за кофинансира-
ње развојно-истражувачки проекти/програми, за подо-
брување и развој на технолошката инфраструктура, ка-
ко и за проекти/програми од посебен интерес за техно-
лошкиот развој на Република Македонија. Средствата 
во основа ќе се наменат за развој на технологиите и 
иновациите, информациските и комуникациските знае-
ња и трансферот на знаења и информации, како и за 
поттикнување на иноваторството, поддршка на Про-
грамата ЕУРЕКА и други активности во функција на 
унапредување на технолошкиот развој.  

Дел од средствата ќе бидат наменети за исплата на 
хонорари на експерти кои рецензираат предлози и за-
вршни извештаи на развојни и иновациски проекти. 

 
1. Развојно-истражувачки проекти 
Со средствата од Буџетот за 2013 година ќе се со-

финансираат развојно-истражувачки проекти чии носи-
тели се субјектите на технолошкиот развој со директна 
соработка на научно-истражувачкиот кадар од универ-
зитетите во Република Македонија.  

Во согласност со новиот Закон за поттикнување и 
помагање на технолошкиот развој („Службен весник на 
Република Македонија” број 47/2011) утврдено е порај 
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досегашниот тип проекти (мали развојно-истражувачки 
проекти ) да се финасираат и големи проекти (развојно-
истражувачки проекти .  

Ефектите од кофинасирањето на развојно-истражу-
вачките проекти се изразени како: нови производи, но-
ви производни линии и погони, примена на информа-
циските и комуникациските знаења во технолошките 
процеси, рационализација во производните процеси, 
супституција на неквалитетни или увозни суровини, 
нови варботувања, заштеда на енергија, заштита на жи-
вотната средина и слично. 

 
2. Иновациски проекти  
Со средствата од Буџетот за 2013 година ќе се со-

финансира иноваторството, пронаоѓаштвото и рацио-
нализаторството, како значајни компоненти за забрзан 
економски развој. Средствата ќе се наменат за софи-
нансирање на: изработка на прототипови, иновативни 
решенија, организирање на традиционалната изложба 
на пронајдоци МАКИНОВА и други активности повр-
зани со иноваторството. Се планира оваа година да за-
почнат со реализација и проектите: ПАТЕНТ.МК, Со 
наука до нови фабрики и Комерцијализација на наука-
та и знаењето. 

 
3. Програма ЕУРЕКА 
Со средствата од Буџетот за 2013 година ќе се со-

финансираат активности од Програмата ЕУРЕКА за 
вклучување на истражувачкиот и бизнис секторот во 
заеднички одржливи пазарно ориентирани иновациски 
и развојни проекти со партнери од земјите членки на 
ЕУРЕКА.  

 
4. Технолошка инфраструктура 
Со дел од средствата утврдени во Буџетот за 2013 

година треба да започне поддршката на развојот на 
технолошката инфраструктура, утврдена во новиот За-
кон за поттикнување и помагање на технолошкиот раз-
вој (истражувачко-развојни единици во стопанството, 
иновациски центри, центри за трансфер на технологија, 
научно-технолошки паркови и центри за информаци-
ски и комуникациски технологии). Во таа насока ќе се 
софинансира развојот и унапредувањето на постојната 
техничко-технолошка инфраструктура, која значително 
заостанува зад потребите. 

 
1.20. Програма за техничка култура за 2013  
Потребните средства за поттикнување и помагање 

на техничката култура се определени врз основа на 
предлог-програмите за работа/проектите, изготвени од 
носителите на техничката култура кои имаат јавни ов-
ластувања за вршење на оваа работа доделени од Ми-
нистерството за образование и наука. 

 
1. Обука за техничка култура (програмски 

активности–програми за работа/проекти)  
Средствата ќе се наменат за обука преку: организи-

рање семинари и курсеви во домовите за техничка кул-
тура и струковите сојузи; организирање и учество на 
регионални, државни и меѓународни смотри на тален-
тирани ученици од основните и средните училишта во 
областа на природните и техничките науки; организи-
рање и одржување собири, фестивали и изложби од др-
жавен и меѓународен карактер и други активности по-
врзани со развојот и унапредувањето на техничката 
култура. 

Со средствата од Буџетот за 2013 година ќе се под-
држат и следните конкретни активности на државно 
ниво: Државна смотра на млади техничари и природни-
ци; Државна смотра „Наука на младите”; Државен со-
бир на радиоаматерите; Државен собир на трактори-
стите; Државен собир на воздухопловните и ракетните 
моделари; „Денови на македонската фотографија„; Др-
жавен фестивал на непрофесионалниот филм; летни 
фото и филмски школи, МАКИНОВА 2013 ; ЕКОНО-
ВА 2013 и др. 

Со дел од средствата ќе се поддржат и активности 
на меѓународен план: организирање и учество на меѓу-
народни натпревари и манифестации (светски купови 
на ракетно моделарство; Меѓународен фестивал на до-
кументарен филм „Камера 300”; ФОТОМЕДИА 2013; 
учество на регионален натпревар на млади таленти – за 
земјите од Југоисточна Европа; Меѓународна олимпи-
јада на млади таленти и др.). 

Со средствата од Буџетот за 2013 година ќе се фи-
нансираат и потребите за задолжителна котизација во 
меѓународните организации од областа на техничката 
култура. 

 
2. Материјални трошоци 
Средствата за материјални трошоци за реалните по-

треби за остварување на програмските активности на 
носителите на јавни овластувања во техничката култу-
ра во Република Македонија за 2013 година се предви-
дува да се обезбедат од страна на носителите на рабо-
тата. 

 
1.21. Државна награда “Гоце Делчев” 
Согласно Законот за државни награди („Службен 

весник на Република Македонија” бр.52/2006 и 
54/2007) преку Министерство за образование и наука, 
во Република Македонија се доделува државната на-
града “Гоце Делчев”, со која се оддава општествено 
признание за особено значајни остварувања од интерес 
за државата, во областа на науката. Во една календар-
ска година се доделуваат најмногу три награди.  

 
1.22. Контрибуција на членарини во Меѓународ-

ни организации (МАЕЕ, ЕУРЕКА и други контри-
буции) 

Министерството за образование и наука преку уп-
латата на овие контрибуции-членарини во меѓународ-
ните организации обезбедува учество на наши научни 
институции да можат да  конкурираат за добивање на 
проекти од меѓународен карактер исто така се врши 
исплата на фактури за објавени конкурси. 

 
1.23.  ЦЕЕПУС  
Ќе се подржува престојот на постдипломци, уни-

верзитетски професори во Република Македонија во 
рамките на ЦЕЕПУС програмата за 2013 година.  

 
1.24. Други расходи-исплата на експертски и со-

ветодавни тела, рецензии за проекти, наплата на 
фактури за објавени конкурси и други активности 

Се врши исплата на рецензии на научни работници 
кои извршиле рецензирање на нови проекти, годишни 
извештаи и завршни извештаи за национални и меѓуна-
родни проекти. Ќе се одвојуваат средства и за совето-
давни тела во областа на науката и др. 
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       Бр. 41-101/1                                 Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година                   на Владата на Република  
           Скопје                               Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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155. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита 

на децата (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 
107/2008, 83/2009, 156/2009, 51/2011 и 157/2011 ) и 
член 32 од Законот за извршување на Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2013 година (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 171/12) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
3.01.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА  
НА ДЕЦАТА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
Заштитата на децата како систем на организирани 

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

Развојот на дејноста за заштитата на децата се утвр-
дува со годишна  Програма која согласно со Законот за 
заштита на децата, ја носи Владата на Република Маке-
донија и истата  е во функција на спроведување и уна-
предување на системот на заштитата на децата. Оства-
рувањето на програмата  е во  согласност со  утврдени-
те програми со Буџетот на Република Македонија за 
2013 година, како и врз основа на одредбите во  Зако-
нот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2013 година во делот на надоместоците за  дет-
ска заштита. 

Во остварувањето на заштитата на децата, влијаат и 
одредени  развојни документи на Владата на Републи-
ка Македонија: Програмата за работа на Владата на Ре-
публика Македонија 2011 - 2015 година, Стратегијата 
за демографски развој на Република Македонија 2008 - 
2015 година, Одлуката за утврдување на стратешките 
приоритети на Владата на Република Македонија  за 
2013 година како и други акти и анализи  со кои се вли-
јае на подобрувањето на заштитата на децата. 

 
I. Цели и приоритети на развојот на заштитата 

на децата  
Државата како основен носител на заштитата на де-

цата, согласно расположливите финансиски можности, 
за одредени групи деца дава определена материјална 
помош на родителите за издржување, подигање, грижа 
и заштита на децата, но исто така финансиски го под-
држува организирањето и функционирањето на јавните 
установи и служби за заштита  на децата.   

Основна цел на дејноста - заштита  на децата и во 
текот на 2013 година е обезбедување на услови за оп-
тимален опфат на децата во системот на правата за за-
штита на децата како и  на зголемен опфат на децата со 
згрижување и воспитание на децата од предучилишна 
возраст, целосно и рационално искористување на  про-
сторните, кадровските и другите ресурси како и на соз-
дадените  услови за алтернативни и други форми на 
згрижување и воспитание на популацијата деца до 6 
години живот.   

 
Имајќи ја во предвид потребата, заштитата на деца-

та постојано да се подига на повисоко ниво со донесу-
вање на нов Закон за заштита на децата ќе отпочне да 
се имплементира новиот концепт на доградениот си-
стем на заштита на децата, особено во делот за органи-
зацијата и начинот на обезбедување на услови за за-
штита на децата, како дејност од јавен интерес во со-
времени услови и со признавање на плурални односи 
во вршењето на дејноста; доследно респектирање на 
правата на децата, на обврските на родителите и на ло-
калната и државната власт во однос на семејството и на 
заштитата на децата; заштитата на децата како органи-

зирана дејност заснована на правата на децата да се ос-
тварува преку грижа и заштита на децата, нивниот ран 
развој и запознавање со современи концепти на поди-
гање на нивото и квалитетот на развој и на можностите 
и условите кои им се обезбедуваат на децата; зајакну-
вање на стручните тимови; формирање на советували-
шта за деца и родители; професионално усовршување 
на кадарот; лиценцирање; зајакнување на контролните 
механизми во државата и општината за спречување на 
секакви злоупотреби на деца и институционално јакне-
ње на инспекциите, стручниот надзор и контрола; по-
врзување на заштитата на децата во информатички си-
стем кој би продуцирал дневни извештаи за бројната 
состојба и за потребите на децата, како и други подато-
ци преку кои би се реализирале целите во овој домен 
во установите и другите облици на заштита на децата; 
создавање на пазарни можности и поттикнување на по-
веќе учесници да се јавуваат во обезбедување на услу-
ги за децата. 

Министерството за труд и социјална политика ќе 
поддржи изградба и отворање на нови детски градинки 
како и формирање  на групи на деца во други простор-
ни услови кои би функционирале во состав на постој-
ните општински  јавни установи – детски градинки.; 

Министерството за труд и социјална политика за 
згрижување  и воспитание на децата од предучилишна 
возраст во рурални средини ќе изврши адаптација на  
14 други просторни услови во детски градинки (преа-
даптација на слободни простории од основни учили-
шта) 

  
Активностите  во насока на подобрување на зашти-

тата на децата  во 2013 година ќе бидат насочени кон 
остварување на следните  основни задачи: 

 
- заокружувањето на  процесот на  децентрализаци-

јата во дејноста заштита на децата ќе продолжи  преку  
соработка со органите на локалната самоуправа, однос-
но со продолжување на давањето поддршка за основа-
ње на општински детски градинки со цел самостојно 
функционирање  на објектите на јавните установи за 
деца кои се лоцирани на нивната општина, како и осно-
вање на нови јавни установи за деца со помал капаци-
тет и усогласен со потребите  на општината, реализира-
ње на надзорот, давање на препораки и насоки и воспо-
ставување на партнерски однос во реализирање на  раз-
војот  на дејноста; 

 
- плурализација во дејноста преку функционирање 

на приватниот сектор со основање на нови приватни 
установи за деца како и во рамките на со закон  созда-
дените  услови за  давање можност и на други физички 
и правни лица да вршат одредени работи од дејноста 
згрижување и воспитание на децата од предучилишна 
возраст со посебен акцент на: функционирањето на вр-
шењето на одредени работи од дејноста на физички ли-
ца во давањето услуги чување и нега на деца од преду-
чилишна возраст (до три деца) во сопствениот дом;  чу-
вањето и нега на деца од страна на физичко лице анга-
жирано од страна на родител во домот на родителот (со 
склучување на договори за начинот на вршењето на ус-
лугата);  како и на функционирањето на агенции осно-
вани од физички лица за давање услуги на повик за чу-
вање и нега на деца од предучилишна возраст,  од стра-
на на ангажирани квалификувани и лиценцирани лица, 
со што преку системот на заштита на децата се созда-
ваат реални услови за  елиминирање на нелојалната 
конкуренција;  

- организирање на одделни услуги од дејноста згри-
жување и воспитание на деца и во други просторни ус-
лови (основно училиште, болница, дом на култура, 
месна заедница и други установи, во станот на родите-
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лите) согласно материјалните можности, со приоритет 
во вршење на истите во подрачјата каде не постојат об-
јекти за организирано згрижување на деца; 

- изградба на нови објекти, доградба, реконструкци-
ја и одржување на објектите во дејноста на заштитата 
на децата, со приоритетно, целосно и рационално иско-
ристување на сите кадровски, просторни и други ре-
сурси како и развој на разни видови програми за дејно-
ста со различно траење и цена на чинење; 

- поддржување на програмските активности за деца 
од областа на културата, издавачката, згрижувачката и 
воспитната дејност, екологијата, уметноста, рекреатив-
ните и слободни активности и спорт, заштитата на деца 
со специфични потреби, како и програмски активности 
кои ги остваруваат организациите (здруженијата) за де-
ца; 

- следење на развојот на заштитата на децата и ра-
боти поврзани со хумана популациона политика, оства-
рувањето на правата за заштита на децата  како и ос-
тварувањето на постапката  согласно закон; 

- автоматска обработка на податоците во делот на 
правата за заштита на децата и поврзување на Мини-
стерството за труд и социјална политика со центрите за 
социјална работа (ССТ проект);  

- при обезбедување на правата од заштита на децата  
(детски додаток, посебен додаток, родителски додаток, 
еднократна парична помош за новороденче) воведува-
ње на едношалтерски  систем; 

- Со поддршка на УНИЦЕФ ќе продолжат отпочна-
тите активности за автоматска обработка на податоци 
на јавни  установи за деца (детски градинки и центри 
за ран детски развој) и нивно поврзување со Мини-
стерството за труд и социјална политика; 

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

      
1.Права за заштита на децата  
Правата за заштита на децата како парични надоме-

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

Поголем обем на права од определените права во 
законот може да обезбеди единицата на локалната са-
моуправа /општината, Градот Скопје и општината во 
Градот Скопје/, доколку за тоа обезбеди средства од 
сопствени извори. 

Паричните надоместоци согласно Законот се оства-
руваат како право на: детски додаток, посебен додаток, 
еднократна парична  помош за новороденче, партици-
пација и родителски додаток за дете и истите имаат за 
цел преку обезбедувањето на  материјална помош на 
родителите да им помогнат за издржување,  подигање, 
грижа и заштита на детето. 

Во рамките на средствата утврдени со Буџетот на 
Република Македонија за 2013 година се предвидува 
парични примања на деца да користат во просек  околу  
54 000  деца, како придонес во остварувањето на при-
марната одговорност на родителите во обезбедувањето 
на услови за живот, потребен за развој на детето, од-
носно животен стандард што одговора на неговиот фи-
зички, ментален, душевен, морален и социјален развој. 

 
а) Детски додаток 
 
Детски додаток е право на детето кое може да го  

оствари еден од родителите на детето,  државјанин на 
Република Македонија со постојано место на живеење 
во Републиката, за дете државјанин на Република Ма-
кедонија кое е на редовно школување во Републиката, 
во зависност од возраста на детето и материјалната со-
стојба на семејството  како и другите услови утврдени 
со Законот за заштита на децата. 

Право на детски додаток согласно Законот за за-
штита на децата и соодветниот подзаконски акт може 
да има дете  до навршување на 18 години живот, до-
колку е на редовно школување и ако просечните месеч-
ни приходи во семејството на детето по член на семејс-
твото не го надминуваат утврдениот  граничен износ 
согласно со Законот.  

Правото на детски додаток во 2013 година се очеку-
ва да го остварат во просек околу 24 000 деца од околу 
11 450  корисници-семејства. 

  
б) Посебен додаток 
 
Право на посебен додаток има еден од родителите 

на детето со постојано место на живеење во Република 
Македонија, ако  детето е државјанин на Република 
Македонија со постојано место на живеење во Репуб-
лика Македонија до навршени 26 години живот и тоа 
за дете со специфични потреби кое има пречки во те-
лесниот или менталниот развој или комбинирани преч-
ки во развојот утврдени со Законот, доколку не е ин-
ституционално згрижено на товар на државата.  

 
Правото на посебен  додаток во 2013 година се оче-

кува да го остварат околу 6 650 деца од околу  6300 се-
мејства.   

   
в) Еднократна парична помош за новороденче 
 
Еднократна парична помош за новороденче  се 

обезбедува на семејството  за прво новородено дете. 
Право на користење на  еднократна парична помош 

за  новороденче има еден од родителите, државјанин на 
Република Македонија со постојано место на живеење 
во Република Македонија за дете родено на територи-
јата на Република Македонија. 

Во 2013 година се предвидува правото на еднократ-
на парична помош за новороденче да се оствари за око-
лу 8 900 деца од околу 8 480 семејства. 

          
г) Партиципација 
Во зависност од материјалната состојба на семејс-

твото  се обезбедува партиципација во   трошоците за 
згрижување и воспитание во јавна установа за деца-
детска градинка. 

Партиципацијата ќе се обезбедува во цената на ус-
лугата по дете што ја плаќа  родителот. 

Во 2013 година доколку се обезбедат потребните  
финансиски средства  се предвидува правото на парти-
ципација да се оствари за околу  12000 деца. 

 
д) Родителски додаток за дете 
Родителски додаток  за дете е право кое го оствару-

ва мајка за своето трето живо дете и која  е државјанин 
на Република Македонија со постојано место на живее-
ње во Република Македонија последните три години 
пред поднесување на барањето.  

Родителскиот додаток за дете не може да се оствари 
ако мајката во моментот на поднесувањето на барање-
то живее и работи во странство.   

Во случај  мајката да не е жива, да го напуштила де-
тето, или од оправдани причини да е спречена непо-
средно да се грижи за детето, правото наместо мајката 
може да го оствари таткото или старателот доколку ги 
исполнуваат потребните услови.  

Родителскиот додаток за трето дете ќе се исплатува 
месечно, за период од десет години.  

Родителски додаток за дете /за трето и четврто де-
те/ и во 2013 година  ќе се обезбедува и за децата  за 
кои е остварено/стекнато ова право. 
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Во 2013 година се предвидува правото на родител-
ски додаток за дете да се оствари/продолжи за околу  
14. 000  деца. 

 
2. Облици на заштита на децата 
 
а) Згрижување и воспитание на децата од преду-

чилишна возраст - е облик на заштита на деца кој ка-
ко дејност се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреатив-
ни, културно-забавни активности, мерки и активности 
за подобрување и зачувување на здравјето и за поттик-
нување на интелектуалниот, емоционалниот, физички-
от, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 го-
дини живот, односно до вклучување во основното 
образование и се обезбедува и остварува во детска гра-
динка.   

Дејноста згрижување, воспитание и образование на 
деца од предучилишна возраст може да се остварува и 
во центри за ран детски развој. 

 
Одредени работи од дејноста  згрижување и воспи-

тание на деца, под услови и на начин утврдени со Зако-
нот, можат да вршат и правни и физички лица. 

            
Дејноста на детските градинки ќе се остварува пре-

ку организирање и спроведување на програми кои спо-
ред времетраењето на програмата се програми за: це-
лодневен престој, полудневен престој, скратени про-
грами, пилот програми, програма за продолжен пре-
стој, вонинституционални форми на активности со де-
ца, а во центрите за ран детски развој  според време-
траењето ќе се организираат и спроведуваат скратени 
програми за деца од 3 до 6 години во траење од три ча-
са дневно, со флексибилно работно време според по-
требите на родителите и заедницата . 

 
Во состав на јавна детска градинка согласно зако-

нот можат да се формираат советувалишта за деца и 
родители, во функција на социјализација на децата и 
помош на родителите, според утврдени критериуми.  

  
Мрежа на установи за децата 
      
Згрижувањето и воспитанието на децата од преду-

чилишна возраст на почетокот на 2013 година ќе се ос-
тварува во  вкупно 55 јавни установи за деца - детски 
градинки распоредени во 44 општини во 177 објекти. 
Покрај тоа во десет села односно населени места и во 
две општини  функционираат групи за згрижување на 
деца во други просторни услови  и тоа: 

- во состав на детската градинка „7 Септември”- 
Пехчево во селата Робово, Умлена и Чифлик; во состав 
на детската градинка „Гоце Делчев“ – Виница во Бла-
тец;  во состав на детската градинка „Естреја Овадија 
Мара” –Битола  во селата Бистрица, Кравари и Кукуре-
чани; во состав на детската градинка, „ 8 Март” Кисела 
Вода  во Општина Зелениково; во состав на детската 
градинка „Ацо Караманов”- Радовиш во  Воиславци; 
во состав на детската градинка  „Калинка“- Валандово 
во Пирава и Јосифово;  во состав на детската градинка   
„Коста – Поп Ристов Делчев” – Богданци  во Општина  
Нов Дојран  и во состав на детската градинка „Мла-
дост” Тетово во Нераште . 

     
Во текот на 2013 година, како резултат на исполне-

тите услови со Законот и  со Правилникот за стандар-
дите и нормативите за вршење на дејноста на детска 
градинка,  ќе  се зголеми бројот на јавни  детски гра-
динки.  Исто така заради создавање на услови  за само-
стојно остварување  на дејноста, во објектите кои 
функционирале во рамки на поголемите јавни установи 

- детски градинки за кои основачките права биле даде-
ни на други поблиски општини, во 2013 година  како 
самостојни правни лица покрај детските градинки во 
Општина Демир Капија и Општина Вевчани функцио-
нира и детска градинка во Општина Шуто Оризари, ка-
ко и нови објекти во состав на јавните детски градинки 
во општините:  Аеродром,  Ѓорче Петров, Штип. 

 
Во 2013 година во системот на заштита  на децата 

ќе се зголеми бројот на приватни детски градинки.  
     
Заложбите на Владата на Република Македонија за 

подобрување на бизнис климата како и заложбите  за 
активни мерки за вработување, придонесоа  да се зго-
леми интересот за згрижување на децата во детските 
градинки. Со ваквата определба на Владата на Репуб-
лика Македонија, во одделни региони веќе се чувству-
ваат резултати односно зголемен интерес за згрижува-
ње и воспитание на деца од предучилишна возраст  во 
детски градинки. Се очекува ваквата тенденција да 
продолжи и во 2013 година. 

 
Анализата на состојбата на мрежата на детските 

градинки покажа дека во Република Македонија се оп-
фатени 18% од генерациите од 0 до 6 годишна возраст 
или 27.730  деца што преставува зголемување на опфа-
тот на генерацијата деца од 0 до 6 годишна возраст за 
2% во однос на 2012 година.  

Трендот на зголемување на опфатот на децата ќе 
продолжи и во 2013 година со адаптација од страна на 
Министерството за труд и социјална политика на  14 
други просторни услови (основни училишта и други 
просторни услови) во детски градинки  во рурални сре-
дини, формирање  на групи на деца во други просторни 
услови кои би функционирале во состав на постојните 
општински  јавни установи – детски градинки.  

Во 2013 година максималното подобрување и приб-
лижување на квалитетот на згрижувањето и воспитани-
ето на децата од предучилишна возраст ќе биде и преку  
зголемен опфат на децата, а особено со акцент на деца-
та од 3 до 6 години од руралните средини.   

Искористеноста на постојните капацитети во про-
сек изнесува 116,7%. Тргнувајќи од овие показатели се 
наметна потребата за проширување на мрежата на јав-
ни детски градинки. Проширувањето на мрежата на 
јавните детски градинки ќе се поддржи од страна на 
Министерството за труд и социјална политика со про-
цесот на преадаптација на слободни простории во дет-
ски градинки во рурални средини: во с.Тополчани (оп-
штина Прилеп), с.Доброште (општина Теарце), с.Јанко-
вец (општина Ресен), с.Калуѓерица (општина Радо-
виш), с.Криволак (општина Неготино), с.Бели (општи-
на Кочани),  с.Ранковце (Ранковце), с.Трсино (општина 
Виница),  с.Чешиново (Чешиново – Облешево), с.Трем-
ник (Неготино), с.Пепелиште (Неготино), с.Боговиње 
(Боговиње), Дојран и Градско.  

 
Со цел за  поцелосно искористување на капацитети-

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

 
Со поддршка на УНИЦЕФ ќе бидат во функција  

Центрите за ран детски развој кои функционираат во  
економски најзагрозените рурални средини.  

 Согледувајќи го значењето на раниот детски развој 
на децата особено за децата од ранливите групи на на-
селението, во рамки на Декадата на Ромите, во 20 оп-
штини во Република Македонија   и  во 2013 година, ќе 
продолжи да се имплементира проектот „Инклузија  на 
деца Роми во јавните предучилишни установи”. Фи-
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нансирањето на овој проект се реализира со средства 
на Министерството за труд и социјална политика, РЕФ 
( Ромски едукативен фонд) и со средства на ЕЛС. 

 
 
Вработени во јавните установи за деца-детски 

градинки 
 
Дејноста  згрижување  и  воспитание  на деца од 

предучилишна возраст ќе ја вршат вработени од след-
ните профили: негуватели, воспитувачи, стручни сора-
ботници (виши медицински сестри, социјални работни-
ци, музички педагози, ликовни педагози, педагози по 
физичко воспитание), стручни работници (педагог, 
психолог, социјален работник, логопед, лекар, педија-
тар, правник, економист, дефектолог) и други профили 
на вработени (готвачи, пом.готвачи, и др. ) и админи-
стративен кадар.  

  
Во 2013 година се очекува статусната  структура на 

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

Во функција на подигнување на квалитетот на ус-
лугите, ќе се врши лиценцирање на стручниот кадар и 
на раководниот кадар, а ќе се настојува во рамки на  
расположливите материјални можности да се органи-
зираат обуки за вработените за прашања кои се во 
функција на поквалитетна заштита на децата.  

 
Изградба, опремување и одржување на објектите 

за заштита на децата 
 
Проширувањето на мрежата  на јавните установи за 

деца - детски градинки во 2013 година  ќе се реализира 
согласно со Програма која ќе ги опфати приоритетите 
за изградба, доградба и реконструкција на простор на-
менет за згрижување и воспитание на децата од преду-
чилишна возраст. Се предвидува акцент да се стави на 
руралните населби, но и во општини каде капацитетите 
се под потребите на родителите и децата за овој вид на 
заштита. 

     
Проширувањето на мрежата на јавните детски гра-

динки ќе се поддржи од страна на Министерството за 
труд и социјална политика со процесот на преадапта-
ција на слободни простории во детски градинки во ру-
рални средини: во с.Тополчани (општина Прилеп), 
с.Доброште (општина Теарце), с.Јанковец (општина Ре-
сен), с.Калуѓерица (општина Радовиш), с.Криволак 
(општина Неготино), с.Бели (општина Кочани),  с.Ран-
ковце (Ранковце), с.Трсино (општина Виница), с.Чеши-
ново (Чешиново – Облешево), с.Тремник (Неготино), 
с.Пепелиште (Неготино), с.Боговиње (Боговиње), До-
јран и Градско.  

 
Во рамки на расположливите материјални можно-

сти во дел од постојните детски градинки ќе се интер-
венира со проширување на капацитетите преку доград-
ба и адаптација на просторот. 

 
Одржувањето на објектите ќе се остварува во рамки 

на расположливите средства во Буџетот на Република 
Македонија за 2013 година со приоритетно извршува-
ње на неопходните работи заради обезбедување на нор-

мално и безбедно  функционирање и вршење на дејно-
ста (замена на кровови, поправки на водовод, канализа-
ција и санитарни чворови, замена на дотраена дрвена 
столарија и термотехничка инсталација). 

 
2. Одмор и рекреација на децата  
 
Одморот и рекреацијата на децата  е облик на за-

штита на децата кој како дејност се организира за пре-
стој, активен одмор, социјализација на децата, воспит-
ни, образовни, културно-забавни, спортско-рекреатив-
ни и други активности со децата од 5 до 18 години жи-
вот, за развивање на психомоторниот развој на децата 
и способност за договарање, почитување на разликите 
и соработка во групи, способност за прифаќање на се-
беси и другите и ориентација во просторот. 

 
Во периодот на зимскиот распуст од учебната 

2012/2013 година, а во функција на продолжување на 
реализација на новиот пакет на економско – социјални 
мерки за реализација на проектот за користење услуга 
за одмор и рекреација на деца од семејства  со соција-
лен ризик и деца корисници на посебен додаток ќе се 
организира во детски одморалишта/туристички објекти 
седум дневен одмор на деца од семејства со социјален 
ризик, деца корисници на посебен додаток и слично 
(до 1000 деца/корисници). 

 
3. Други облици на заштита на децата                                                
              
За развој на личноста на детето, талентот, ментал-

ните, физичките, креативните и другите способности, 
подготвување за самостоен и одговорен живот ќе се 
обезбедуваат и други облици за заштита на децата како 
програмски активности во областа на културата, изда-
вачката, згрижувачката и воспитната дејност, екологи-
јата, уметноста, рекреативни и слободни активности и 
спортот. 

 
Во рамките на системот на заштитата на децата ќе 

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

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

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

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

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

 
II. Финансирање на заштитата на децата 
Програмата за развој на заштитата на децата  за  

2013 година ќе се реализира со средства од Буџетот на 
Република Македонија за 2013 година од Раздел 15001 
Министерство за труд и социјална политика и тоа : 

   
1. Програма 3 Детска заштита со средства од 

80.248.000 денари, од кои 59.398.000 денари буџетски 
средства и 20.850.000 денари  средства од самофинан-
сирачки активности и истата се однесува на : 

- Потпрограмата  30 Установи за детска заштита 
со  26.648.000 денари, од кои 5.798.000 денари се бу-
џетски средства и 20.850.000 денари  средства од само-
финансирачки активности 

- Потпрограмата  3А  Изградба, опремување и 
одржување на објектите за детска заштита со  
53.600.000 денари. 
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Финансиските средства  обезбедени со Потпрогра-
мата 30 ќе бидат наменети за :  

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

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

мата 3А ќе бидат наменети за: 
а) градежни објекти ................ 39.100.000 денари и  
б) купување на опрема ........... 14.500.000 денари.    
 
Финансирањето на функцијата на установите за 

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

          
-  Блок  дотации........................ 1.111.300.000 денари. 
 
2. Од Програма 5  Надоместоци и права од соци-

јалната област дел или  
- Потпрограма 52 Надоместоци за детска заштита 

со ..........................1.801.000.000 денари ќе бидат наме-
нети за исплата на утврдените парични права со Зако-
нот за заштита на децата (детски додаток, посебен до-
даток, еднократна парична помош за новороденче, пар-
тиципација  и  родителски додаток за дете ) како и за 
реализација на проектот за користење услуга за одмор 
и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и 
деца корисници на посебен додаток.. 

 
Распределбата на средствата за секое од овие права 

ќе биде во рамки на расположливите средства во Буџе-
тот на Република Македонија за 2013 година, но истите 
нема во целост да ги задоволат вкупните потреби за со 
законот утврдените парични права. Во 2013 година ќе 
се измират и неизмирените обврски по основ на оства-
рени права од 2012 година. 

   
III. Мерки и активности за развој на заштитата 

на децата  
             
За остварување на основните цели и задачи утврде-

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

1. Нов Закон за заштита на децата - со оглед на тоа 
што Законот за заштита на децата беше предмет на по-
веќе измени и дополнувања, се наметна потребата од 
донесување на нов Закон за заштита на децата во кој-
што се прецизира новиот концепт за доградба на систе-
мот на заштита на децата, особено делот за организа-
цијата и начинот на обезбедување на услови за заштита 
на децата, како дејност од јавен интерес во современи 
услови и со признавање на плурални односи во врше-
њето на дејноста. Доследно респектирање на правата 
на децата, на обврските на родителите и на локалната и 
државната власт во однос на семејството и на заштита-
та на децата е исто така составен дел од законот. Се 
предвидува зајакнување на контролните механизми во 
државата и општината за спречување на секакви злоу-
потреби на деца и институционално јакнење на инспек-
циите, стручниот надзор и контрола. Со Законот се 
воспоставува систем на згрижување, воспитание и 
образование на децата од предучилишна возраст во 
функција на раниот детски развој на детето кој ќе прет-
ставува поддршка на: целокупен развој и добробит на 
детето од предучилишна возраст, преку овозможување 
на услови и поттикнување на развојот на неговите ка-
пацитети, проширување на искуствата и градењето на 

сознанија за себе, другите луѓе и светот; воспитната 
функција на семејството; понатамошното воспитување 
и образование и вклучување во општествената заедни-
ца; развивање на потенцијалот на детето како претпо-
ставка за понатамошен развој на општеството и негов 
напредок, излегување од кругот на сиромаштијата пре-
ку инвестирање во човечкиот капитал,  интегрирање во 
системот на згрижување, воспитание и образование на 
децата и на центри за ран детски развој. Посебен ак-
цент е ставен на подигање на квалитетот на човечките 
ресурси со воспоставување на систем на лиценцирање;  

2. Донесување на подзаконски акти утврдени со но-
виот Закон за заштита на децата;  

3. Соработка со општините и општините во Градот 
Скопје  при имплементацијата на процесот за децен-
трализација, а со општините во кои не се изградени об-
јекти - детски градинки, ќе продолжи да  се дава поддр-
шка за остварување  за организирано згрижување и 
воспитание  на деца во други просторни услови кои се 
предвидени со Законот;  

4. Реализација на програма за седум дневен одмор 
на деца од семејства со социјален ризик, деца корисни-
ци на посебен додаток и слично (до 1000 деца/корисни-
ци во периодот на зимскиот распуст од учебната 
2012/2013 година); 

5. Изготвување на  акционен план за рационално 
користење на просторните и кадровските услови во јав-
ните детски градинки, со цел да се зголеми опфатот на 
децата во годината пред поаѓање во училиште со орга-
низирана воспитно-образовна работа; 

6. Спроведување  кампања во соработка со Мини-
стерството за образование и наука за подобрување на 
ставот на родителите кон предучилишното образова-
ние и воспитание и сфаќање на неговото значење за 
развојот на децата од предучилишна возраст; 

7. Зголемување на фондот на логички игри и сложу-
валки во јавните детски градинки согласно Акциониот  
план  за набавка на логички игри и сложувалки за јав-
ните детски градинки  во 2013 година; 

8. Поцелосно искористување на расположливите 
капацитети со промовирање на скратени програми  за 
децата од недоволно развиени подрачја и региони, со  
што ќе  се реализира принципот на достапност и пра-
вичност на јавната услуга. Доколку родителите иска-
жат потреба за згрижување на децата во втора смена и 
во сабота, Министерството ќе даде поддршка на ЕЛС 
во поширока реализација на таквата определба;   

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

10. Следење на развојот на заштита на децата и ра-
боти поврзани со хумана популациона политика како и 
остварување на правата за заштита на децата,  оствару-
вањето на постапката  согласно закон,  со насоки за  
примена на законската и подзаконската регулатива; 

11. Обезбедување на редовна исплата на паричните 
примања на децата и 

12. Донесување на Одлука за начинот на наплата на 
износот за “Детска недела” за 2013 година. 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

               
 
Бр. 41-8951/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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156. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 
здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија", бр .43/12 и 145/12 ), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 го-
дина, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА,СПРЕЧУВА-
ЊЕ  И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НА-
СЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО 2013 ГОДИНА 
 
I. ВОВЕД 
 
Бруцелозата во Република Македонија, како и во 

голем број други земји во Европа и во светот, се уште 
претставува значаен јавно здравствен проблем. 

Поради своите епидемиолошки карактеристики, ја-
вување во епидемиска форма, оштетување на здравјето 
на луѓето кое може да доведе до инвалидитет, како и 
задолжителна хоспитализација и долго лекување сo 
можност за рецидиви и реинфекции, бруцелозата прет-
ставува не само медицински туку и социо - економски 
проблем. Значењето на бруцелозата како економски 
проблем е потенцирано поради загубите во добиточни-
от фонд, односно уништувањето на заболените стада.   

 
II. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 
 
Бруцелозата кај луѓето во Република  Македонија, 

во епидемиска форма за прв пат беше регистрирана во 
1980 година, кога во општина Битола беа пријавени 
вкупно 102 заболени, во Неготино 5 и во Кавадарци 3 
случаи.  

Во наредните две години, пријавени се случаи на 
заболени луѓе, најголем број од територијата на Битола 
(112 во 1981 и 36 во 1982 година).  

Во 1983 година е регистриран најмал број на забо-
лени луѓе од бруцелоза (12), за целиот период од 1980 
година до денес. 

Почнувајќи од 1984, бројот на заболени лица, како 
и бројот на зафатени општини и населени места е во 
постојан и значителен  пораст, така што во 1992 година  
овие параметри го достигнуваат својот врв - 922 забо-
лени лица, зафатени 22 општини, односно 177 населе-
ни места.  

Од 1993 година, бројот на заболени од бруцелоза ва-
рира се до 1997 (773), од кога бележи тренд на опаѓање 
кој се одржува се до 2004 година (297 заболени лица). 

Бројот на регистрирани заболени во десетгодишни-
от период 2002-2011, бележи тренд на опаѓање, при 
што просечно годишно се регистрираат 313 случаи. 
Позначителен тренд на опаѓање на бројот на пријавени 
заболени луѓе од бруцелоза се бележи  во последните 
пет години 2007-2011, со најголем број на заболени ре-
гистрирани во 2008 (490), а најмал број  во 2011 (96), 
или просечно годишно 284 заболени лица. 

 
III. МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈ-

БИТЕ 
 
Мерките за превенција на бруцелозата кај луѓето се 

неминовно поврзани со мерките за спречување на поја-
вата на бруцелоза кај животните и сузбивање на боле-
ста кај нив, што се  во надлежност на ветеринарните 
власти.  

За таа цел, потребна е перманентна и интензивна 
меѓуресорска соработка на хуманата и ветеринарната 
медицина, како и интензивна интерсекторска комуни-
кација во здравството, заради примена на соодветни 
епидемиолошки, клинички и лабораториски доктрини. 

 Континуираната активност и соработка помеѓу со-
одветните инспекциски служби од областа на здрав-
ството и ветерината, исто така е од огромно значење за 
дефинивно решавање на проблемот со бруцелоза. 

Активностите кои треба да произлезат од контину-
ираната меѓусебна соработка на сите инволвирани ин-
ституции, на сите нивоа и во сите сфери на делување, 
потребно е да се насочат кон конкретни мерки и актив-
ности за превенција на ова заболување, односно за 
спречување на појавата и ширењето на бруцелоза, како 
и нејзино сузбивање во случај на појава во епидемиска 
форма, и тоа: 

• Забрана на производство и употребата за исхра-
на на месо од заболени животни, непастеризирано мле-
ко и производи добиени од такво млеко; 

• Ригорозно спроведување на ветеринарна и 
здравствена контрола на производите од животинско 
потекло (млеко, месо и производи од млеко и месо); 

• Употреба на заштитна облека и други заштитни 
средства - ракавици, маски и очила при ракување со 
болни животни, нивни органи и производи, и нивни се-
крети и екскрети, особено во периодот на јагнење/теле-
ње на стоката, од страна на лицата кои одгледуваат или 
професионално работат /доаѓаат во контакт со животни 
или сирови животински продукти; 

• Спроведување на систематска здравствена кон-
трола на луѓето кои одгледуваат или професионално 
доаѓаат во контакт со животни или сирови животински 
продукти; 

• Рано откривање на заболените од бруцелоза, за-
должително лабораториско потврдување на дијагноза-
та и нивно адекватно лекување во специјализирани 
здравствени установи; 

• Здравствено воспитување, информирање и еду-
кација на населението, односно запознавање со кара-
ктеристиките на болеста, начинот на нејзиното прене-
сување и мерките кои треба да се преземаат за заштита 
од заболувањето. 

 
IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
  
Генерална цел на Програмата е спречување и сузби-

вање на бруцелозата кај луѓето на територијата на це-
лата Република.  

Притоа, основни цели на годишната Програма се: 
 
1. Намалување на инциденцата на бруцелоза кај лу-

ѓето 
2. Спречување на појава на компликации и инвали-

дитет 
3. Спречување на појава на рецидиви 
4. Намалување на стапката на смртност 
5. Микробиолошка потврда на секој сомнителен 

случај 
6. Континуирана медицинска едукација, обновува-

ње на знаењата на здравствените работници 
7. Информираност и здравствена едукација за ова 

заболување, како на општата популација така и на про-
фесионално експонираните лица.  

Овие цели, во 2013 година ќе се остваруваат преку 
следните активности: 

- Спроведување на мерките и активностите за спре-
чување на појавата, понатамошно ширење на бруцело-
зата и нејзино сузбивање на територија на целата ре-
публика, согласно претходно изготвени оперативни 
планови; 

- Епидемиолошко следење и испитувања за рано 
откривање на изворите, патиштата и начинот на прене-
сување на заразата; 

- Рано и активно откривање на заболените лица, 
нивно пријавување до надлежните институции, анкети-
рање, информација и едукација;  
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- Рано и адекватно лекување на заболените; 
- Задолжително лабораториско докажување на бру-

целозата; 
- Континуирана медицинска едукација на здрав-

ствените работници; 
- Информирање и здравствено - едукативна дејност. 
 
V. АКТИВНОСТИ, ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

(ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ) 
 
За остварување на целите утврдени со оваа Програ-

ма, во 2013 ќе се спроведуваат следните мерки и актив-
ности: 

 
1. Изготвување на 10 работни оперативни планови 

за динамика на реализација на активностите од страна 
на Центрите за јавно здравје  ,а согласно епидемиоло-
шката  состојба на  подрачја за кое се основани и 
стручно методолошките упатства добиени од Институ-
тот за јавно здравје на Република Македонија . 

 
Извршители: Центрите за јавно здравје, во сорабо-

тка со Институтот за јавно здравје на Република Маке-
донија. 

Индикатор: доставен работен план до 15.01.2013 
година до Министерство за здравство. 

 
2. Организирање на 12 регионални советувања со 

одговорните  епидемиолози од  Центри за јавно здрав-
је,  инфективните одделенијата  при Општите и Кли-
ничките болници, Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат, како и претставници од ветеринарното 
здравство  и ветеринарната инспекција во општините. 
На советувањата ќе бидат разработени мерките и 
активностите за спречувањето и сузбивањето на бруце-
лозата кај луѓето на регионално и на локално ниво, врз 
основа на анализата на конкретната епидемиолошка и 
епизоотолошка состојба на ова заболување, како и до-
сега постигнатите резултати и преземени мерки. 

 
Извршители: Институтот за јавно здравје на Ре-

публика Македонија 
Индикатор: Извештај за број на организирани ре-

гионални советувања. 
 
3. Одржување 12 регионални семинари, на кои 

здравствените работници ќе се запознаат со раширено-
ста на бруцелозата во Република Македонија, со епизо-
отолошката и епидемиолошката состојба, со клиничка-
та слика, дијагностиката и другите карактеристики на 
бруцелозата, како и со мерките кои треба да се спрове-
дуваат за нејзино сузбивање. 

 
Извршители: Институтот за јавно здравје на Ре-

публика Македонија во соработка со Институт за вете-
ринарна медицина. 

Индикатор: извештај  за број на одржани регио-
нални семинари. 

 
4. Микробиолошко - лабораториска дијагностика на 

бруцелозата кај луѓето ќе се врши во лабораториите на 
Центрите за јавно здравје за територијата за која се ос-
новани. За таа цел, ќе бидат направени  2300  тестови, 
со користење на следните микробиолошки испитува-
ња:, BAB - тест  и  Brucella capt.test ,а во обем по извр-
шител, согласно  табела бр1 . 

 
Извршители: Микробиолошките лаборатории на 

Центрите за јавно здравје и Институтот за јавно здравје 
на Република Македонија 

Индикатор: извештај за број на направени тестови 
(  BAB ,Brucella capt.test,)  

5. Верификација на позитивните серолошки наоди 
ќе се врши во  микробиолошката лабораторија на Ин-
ститутот за јавно здравје на Република Македонија по 
пат на  PCR реакции ( а во обем по извршител, соглас-
но  табела .бр1)  

 
Извршители: Институтот за јавно здравје на Ре-

публика Македонија 
Индикатор: извештај за број на верифицирани PCR  

реакции. 
 
6.  За секој откриен случај на бруцелоза кај луѓето 

или добиен податок за заболен добиток, ќе се вршат 
епидемиолошки истражувања , ќе се прават епидемио-
лошки анкети и лабораториско/серолошки  тестирања 
кај луѓето, со цел да се откријат сите заболени лица во 
таа населба. 

 
Извршители:  Центрите за јавно здравје  
Индикатор: извештај за број на лабораториско/се-

ролошки тестирања, број на епидемиолошки анкети 
 
7. Здравствен надзор над ветеринарните работници, 

сточарите, работниците во кланиците, млекарниците и 
во кожарската индустрија, ќе се врши преку системат-
ски здравствени прегледи, во кои се вклучени лабора-
ториско-серолошки испитувања на бруцелоза 

 
Извршители: Центрите за јавно здравје и Институ-

тот за јавно здравје на Република Македонија. 
Индикатор: Број на здравствени прегледи и лабо-

раториски тестирања на одгледувачи на стока, работ-
ници во производството на храна и предмети од живо-
тинско потекло, ветеринарни работници. 

 
8. Активен епидемиолошки надзор на терен преку 

епидемиолошко извидување, епидемиолошки истражу-
вања за рано откривање, дијагностика, евидентирање и 
пријавување на сите сомнителни и дијагностицирани 
случаи.  

 
Извршители: Центрите за јавно здравје . 
Индикатор: Број на епидемиолошки увиди за сле-

дење на состојбата со бруцелоза. 
 
9. Институтот за јавно здравје на Република Маке-

донија. пружа стручно методолошка помош на Центри-
те за јавно здравје со  посета  во секој центар за јавно 
здравје ,а по потреба и почесто во региони со поголем 
број заболени. 

 
Извршител: Институтот за јавно здравје на Репуб-

лика Македонија.   
Индикатор: извештај  
 
10. Центрите за јавно здравје изготвуваат тромесеч-

ни и годишни извештаи за состојбата со бруцелоза на 
нивното подрачје и преземените мерки и активности за 
нејзино спречување и сузбивање   

Извршители:  Центрите за јавно здравје  . 
Индикатор: доставени извештаи (тромесечни и го-

дишен извештај) со епидемиолошки коментар за свое-
то подрачје на покривање до Министерство за здрав-
ство и Институтот за јавно здравје на Република Маке-
донија.   

 
11. Институтот за јавно здравје на Република Маке-

донија по обработка на индивидуалните пријави за за-
разни болести, и врз основа на периодичните извештаи 
на Центрите за јавно здравје ,епидемиолошките анкети 
и теренските увиди,  изготвува  збирни  информации за 
состојбата со ова заболување и завршен годишен изве-
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штај. Информациите и годишниот извештај, Институ-
тот за јавно здравје на Република Македонија го доста-
вува до Министерството за здравство, Државниот сани-
тарен и здравствен инспекторат, Фондот за здравствено 
осигурување, Ветеринарната инспекција, Национални-
от соработник за бруцелоза и др. 

 
Извршители:  Институтот за јавно здравје на Ре-

публика Македонија.   
Индикатор: доставени информации и годишен из-

вештај со епидемиолошки коментар и табеларен при-
каз на спроведените активности во целата република. 

 
12. Здравствено воспитување и едукација на населе-

нието се врши преку поединечни разговори при терен-
ски посети и анкетирање на лица и домаќинства, орга-
низирани предавања во установи и институции, во на-
селбите ,преку средствата за јавно информирање , при 
што населението се запознава со природата на болеста, 
начинот на пренесувањето и заштитата и друго. За 
истата цел се користат и постоечките web-страни (Ин-
ститутот за јавно здравје на Република Македонија, 
Центрите за јавно здравје  ). 

 
Извршители: : Центрите за јавно здравје и Инсти-

тутот за јавно здравје на Република Македонија. 
Индикатор: извештај за број на остварени посети 

на семејства на заболени лица , број на предавања во 
различни населби ( 35 ), број на настапи во медиуми, 
написи и интервјуа во јавни гласила, како и број на ин-
формации на интернет. 

 
Поради комплексноста на проблемот неопходна е 

тесна соработка на здравствената дејност, односно епи-
демиолошка служба, со ветеринарната дејност и инс-
пекциските органи. 

 
Табеларен приказ на обем на активности по 

Центрите за јавно здравје извршители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Согласно предвидените активности, во извршува-

њето на Програмата за спречување  и сузбивање на 
бруцелозата кај луѓето во Република Македонија во 
2013 година, ќе бидат вклучени следните институции:  

o Институтот за јавно здравје на Република Маке-
донија преку Секторот за контрола и превенција на за-
разни болести  со референтни лаборатории 

o Центрите за јавно здравје  

VII.ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШ-
ТАИ И РОКОВИ  

 
Здравствените установи кои се извршители на 

активностите предвидени во оваа Програма доставува-
ат тромесечни и годишни извештаи за спроведените 
активности. 

Центрите за јавно здравје и нивните подрачни еди-
ници, должни се да подготват и да достават 4 троме-
сечни и еден годишен извештај за состојбата со бруце-
лоза на нивното подрачје и преземените мерки и актив-
ности за нејзино спречување и сузбивање до Институ-
тот за јавно здравје на Република Македонија, во точно 
определени рокови.  

Тромесечните извештаи, Центрите за јавно здравје 
ги доставуваат до Институтот за јавно здравје на Ре-
публика Македонија во рок од 15 дена по истекот на 
тромесечјето (до 15-ти тековниот месец за изминатиот 
тромесечен период). 

Институтот за јавно здравје на Република Македо-
нија подготвува и доставува тромесечни извештаи кои 
ги доставува до Министерството за здравство. 

Годишните извештаи, Центрите за јавно здравје 
треба да ги достават до Институтот за јавно здравје на 
Република Македонија до 15 јануари, 2013. 

Институтот за јавно здравје подготвува и доставува 
до надлежните институции (Министерството за здрав-
ство, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, 
Фондот за здравствено осигурување, АХВ, Национал-
ниот соработник за бруцелоза и др.) годишен извештај 
за состојбата со бруцелоза на територијата на цела др-
жава, табеларно и со епидемиолошки коментар. 

Рок за доставување на годишниот извештај за со-
стојбата со бруцелоза во Република Македонија е 30 
април 2013 година.   

Годишната Предлог Програма за спречување и суз-
бивање на бруцелозата кај луѓето во Република Маке-
донија во 2014 година, ќе биде подготвена и доставена  
до Министерството за здравство од страна на Институ-
тот за јавно здравје на Република Македонија до 31 
октомври, 2013 година.  

 
VIII. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на програмските активности за ис-

питување на појавата, спречувањето и сузбивањето на 
бруцелозата кај луѓето за 2013 година, потребни се 
следните средства : 
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Исплатата на средствата по Програмата ќе се врши 
квартално од страна на Министерството за здравство , 
врз основа на доставените фактури и извештаи за реа-
лизација на активностите содржани во Програмата и  
согласно работниот план.  

Фактурирањето ќе се врши по утврдени цени на 
Фондот за здравствено осигурување на Република Ма-
кедонија и усвоени програмски цени од страна на извр-
шителите и нивните надлежни органи и одобрени од 
Министерот за здравство. 

Надзор над спроведувањето на Програмата врши 
Министерството за здравство и по потреба поднесува 
Извештај до Владата на Република Македонија. 

За реализација на програмските активности на реги-
онално и локално ниво, надлежни се Центрите за јавно 
здравје . 

Институтот за јавно здравје на Република Македо-
нија , најдоцна до 31.01.2014 година ќе достави до Ми-
нистерството за здравство извештај за реализираните 
мерки и активности, предвидени со Програмата за ис-
питување на појавата, спречувањето и сузбивањето на 
бруцелозата кај населението во Република Македонија 
за 2013 година . 

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбеде-
ните средства во Буџетот на Република Македонија за 
2013 година во износ од 2.000.000,00 денари.  

 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-9977/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

157. 
Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија", бр. 43/12 и 145/12) и член 63 точка 7 од 
Законот за здравственото осигурување ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 25/00, 34/00, 96/00, 
50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 82/08, 98/08, 06/09, 
67/09, 88/10, 44/11, 53/11 и 26/12 ), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 3.01.2013 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУ-
ШЕВНИ РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
          

ВОВЕД  
Проблемите во менталното здравје стануваат се по-

очигледни во светот. Тие претставуваат сериозен и 
сложен социо-медицински, но и општествен проблем, 
со бројни здравствени, социјални и економски после-
дици по поединецот, семејството и општеството во це-
лост. 

 Овие заболувања имаат економско влијание на оп-
штеството и големо влијание на квалитетот на животот 
како на поединците, така и на нивните семејства, а ста-
нуваат се поочигледни како во светот така и кај нас. 

Светската здравствена организација проценува дека 
400 милиони луѓе во светот постојано страдаат од мен-
тални и невролошки растројства. Бројот на лица на ко-
ишто периодично им е потребна психијатриска помош 
или некој друг вид на психијатриско/психолошко сове-
тување секако е многу повисок и во основа не може 
точно да се процени. Менталните и бихејвиоралните 
заболувања засегаат повеќе од 25% од вкупната попу-
лација во одреден период од нивниот живот.  

Околу 20% од вкупниот број на пациенти те во при-
марната здравствена заштита имале едно или повеќе 
ментални заболувања. До 2020 година се очекува про-
центот на менталните заболувања да се зголеми до 50 
%. 

Ефикасното решавање на овие проблеми не е мож-
но само со имплементација на здравствените мерки, ту-
ку е потребен сеопфатен, интегративен пристап со 
учество на програмски организирани активности на 
различни субјекти во општеството, во чија надлежност 
се ресорни институции и установи, со особен акцент на 
социјалниот сектор.  

Во Универзитетската клиника за психијатрија и во 
трите специјални психијатриски болници во Република 
Македонија - Психијатриска болница Скопје, Психија-
триска болница Демир Хисар и Психијатриска болница 
Негорци болнички се лекуваат повеќе од 2000 лица со 
душевни растројства, од кои: 

- 750 пациенти се долготрајно хоспитализирани – 
повеќе од 180 дена 

- 800 пациенти се со просечна хоспитализација од 
182 дена 

- 300 пациенти се со краткотрајно лекување од 60 
дена 

- 600 се лекуваат во центри за ментално здравје 
(дневни болници) 

Од болнички лекуваните пациенти: 
- 130 лица се со судска одлука за изречена мерка за-

должително лекување и чување во психијатриска бол-
ница 

- 730 се хронични душевни болни  
Значаен момент е и трендот на сè поголем број слу-

чаи на суицид во Република Македонија. 
Депресијата се наведува како најчеста причина за 

суицид. Депресијата е болест на современото општес-
тво и претставува голем предизвик, не само за профе-
сионалците во областа на менталното здравје, туку и за 
експертите како што се социолози, психолози, педаго-
зи и др. Депресијата (лат. deprimere - потиштеност, без-
волност, онемоштеност, тапост) претставува психија-
триско растројство кај кое главен симптом е патоло-
шки намалено расположение. Може да се јави како 
симптом или синдром во рамка на други психијатриски 
растројства, или како самостоен ентитет. 

 
МЕРКИ И АКТИВНОСТИ НА ПРОГРАМАТА  
1) Згрижување и лекување на на лицата кои се 

сместени во психијатриските установи со изречена 
мерка од надлежен суд “задолжително лекување и 
чување во психијатриска установа. 

 
Во психијатриските болници се лекуваат 130 лица 

со изречена судска мерка. За овие пациенти болниците 
не се во можност да обезбедат средства и согласно За-
конот за извршување на санкции, трошоците за здрав-
ствената заштита на овие лица ги покрива Министерс-
твото за здравство преку соодветна програма.  

 
2) Развој на Центрите за ментално здравје како 

вониснституционална форма на лекување. 
 
Душевните растројства опфаќаат широк круг на за-

болувања, вклучувајќи ги органските, симптоматските, 
невротските, растројствата во расположението (афе-
ктивни растројства), шизофрениите, шизотипните и на-
лудничавите растројства, душевната заостанатост и 
другите душевни растројства. 

Светските искуства покажуваат дека кај повеќе од 
една половина од вкупно дијагностицираните лица, 
овие растројства добиваат хроничен тек, т.е. периодите 
на подобрување се заменуваат со периоди на влошува-
ње и повторна појава на знаците на растројството. По-
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ради природата на болеста, но далеку повеќе како ре-
зултат на општествениот став и предрасуди, во кои до-
минира неприфатеност, маргинализација и отфрлање, 
голем број лица со душевни растројства остануваат 
долготрајно, па дури и доживотно хоспитализирани, 
при што се создава таканаречен хоспитализам.  

Поради наведените состојби, во изминатиот пери-
од, третманот на овој сериозен социо-медицински 
проблем беше скоро целосно препуштен на медицин-
ските, т.е. психијатриските  институции и се одвиваше 
на товар на здравството и здравственото осигурување, 
давајќи скромни резултати. Имено, долготрајниот бол-
нички третман во психијатриските установи, во изми-
натиот период, од една страна беше поврзан со значи-
телни финансиски средства кои претежно беа на товар 
на здравственото осигурување, а од друга страна при-
донесуваше долготрајно болнички третираните лица да 
бидат дополнително стигматизирани, маргинализирани 
и социјално исклучени. Ваквата хоспитализација пре-
дизвикуваше и дополнително влошување на здравстве-
ната сосотојба. 

Ваквиот пристап се покажа како недоволно ефика-
сен, економски неоправдан и не успеа да обезбеди по-
хуман пристап и третман на лицата со душевни рас-
тројства во нивната социјална средина. 

Следејќи ги и препораките на СЗО, во Република 
Македонија се премина кон зајакнување на достапно-
ста на овие услуги преку развивање на различни форми 
на вонболнички третман во локалната заедница, содр-
жани во т.н. Центри за ментално здравје во заедницата, 
со целосен сеопфатен дневноболнички третман на па-
циентите. За целосно, адекватно, навремено, ефикасно 
и економично решавање на овие проблеми неопходно е 
вклучување на целата општествена заедница, пред се 
преку соодветните институции и установи во рамките 
на ресорните министерства, а во тесна соработка и ко-
ординација со сите останати заинтересирани субјекти. 

 
3) Изработка на Национална стратегија за мен-

тално здравје 2013-2020 година. 
 
Во Република Македонија во изминатиот период се 

реализраа активностите од Национална стратегија за 
унапредување на менталното здравје во Република Ма-
кедонија за 2005-2012 година. Ценејќи го фактот дека е 
потребен континуитет во реформите во областа на мен-
талното здравје, со оваа програма се предвидува изра-
ботка на нова седумгодишна стратегија и анализа и 
сублимирање на активностите и постигнатите резулта-
ти за изминатиот период. 

  
4)  Мерки и активности за зголемување на под-

готвеноста на здравствените работници и соработ-
ници за навремено препознавање на депресивни со-
стојби кај популацијата. 

 
Психолошките студии од различни земји во текот 

на изминатите 50 години известуваат дека 90% од луѓе-
то кои умираат од суицид страдаат од едно или повеќе 
психијатриски нарушувања: 

- Мајорно депресивно нарушување  
- Биполарно нарушување, депресивна фаза  
- Абузус на алкохол и супстанции 
- Шизофренија  
- Растројства на личноста, како што е Borderline 

Personality Disorder 
Бидејќи токму депресијата е идентификувана како 

најчеста причина за суицид, во контекст на превенција 
на растечката стапка на суицид во Република Македо-
нија, неопходно е мерките и активностите за превенци-
ја на суицидот да бидат насочени кон соодветно спра-
вување со депресијата. 

5) Превземени обврски од Програмата за здрав-
ствена заштита на лица со душевни растројства за 
2012 година 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Цели на оваа програма се: 
- обезбедување на здравствена заштита и згрижува-

ње на пациентите кои се со од надлежен суд суд изре-
чена мерка “задолжително лекување и чување“ 

- изработка на Национална стратегија за развој на 
менталното здравје во Република Македонија 2013 – 
2020 година  

- развивање на различни форми на вонинституцио-
нално и вонболничко лекување. 

- подобрување на системот за брзо препознавање на 
депресијата кај младата и средовечна популација и 
превземање на мерки за намалување на стапката на са-
моубиства во Република Македонија.  

 
МЕРКИ, АКТИВНОСТИ И ИЗВРШИТЕЛИ НА 

ПРОГРАМАТА 
 
Активностите во оваа програма претставуваат: 
1) Лекување и згрижување на пациентите кои се со 

изречена мерка од суд “задолжително лекување и чува-
ње“, вкупно 130 и се наведени погоре во текстот од 
кои: 60 пациенти во ЈЗУ Психијатриска болница Демир 
Хисар, 40 во  ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“ 
Скопје и 30 во ЈЗУ Психијатриска болница “Негорци“ 
Гевгелија). Со оглед на фактот дека бројката на лицата 
со изречена мерка од суд “задолжително лекување и 
чување“  не претставува константна категорија и иста-
та подлежи на варијации во болестите и бројот на па-
циентите, не е можно да се предвиди апсолутно точен 
број на заболените, така да е можно трансфер на средс-
твата од една во друга позиција. 

2) Изработка на Национална стратегија за развој на 
менталното здравје во Република Македонија 2013 – 
2020 година, 

3) Активности за навремено дијагностицирање на 
депресијата и намалување на стапката на самоубиства 

- едукација на сите училишни педагози и психолози 
за препознавање знаци на депресија и еднаш годишно 
проценка на менталниот статус кај учениците во основ-
ните и средни училишта од страна на училишниот пси-
холог/педагог и идентификување на оние ученици кај 
кои постои одредена форма на депресија, односно тен-
денција за суицид; 

- проценка  на менталниот статус и депресивните / 
суицидалните мисли кај студентите при систематскиот 
преглед во соодветните здравствени установи 

- одбележување на10-Септември - Светски ден за 
превенција на суицид 

- едукација на сите вклучени субјекти кои се вклу-
чени во процесите за помош на суицидалните лица - 
полиција, противпожарни единици, екипи на брза по-
мош 

4) Организациски активности за отварање на нови 
Центри за ментално здравје низ републиката (во Град 
Битола и во Град Кичево, во раммки на ЈЗУ Психија-
триска болница Демир Хисар). Овие активности се во 
надлежност на Министерството за здравство и не поба-
руваат финасиски средства. 

 
Извршители на Програмата се: 
1) Здравствените установи кои ги лекуваат лекуваат 

лицата со изречена мерка “задолжително лекување и 
чување“ (ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“ Скопје, 
ЈЗУ Психијатриска болница “Негорци“ Гевгелија и ЈЗУ 
Психијатриска болница Демир Хисар).  
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2) Универзитетската клиника за психијатрија, Здру-
жение на психијатри на република Македонија и Здру-
жение на психолози на Република Македонија 

3) Комисија за ментално здравје 
  
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
1) Финансиските трошоци за обезбедување на бол-

ничка здравствена заштита на душевно болните лица 
кои се со изречена мерка од суд “задолжително лекува-
ње и чување“ опфаќаат:  

- болнички ден (сместување и исхрана во стандард-
ни болнички услови) за стационарни пациенти. 

- лекување со спроведување на дијагностички про-
цедури и рехабилитациони мерки. 

- лекови кои се наоѓаат на болничката листа,  
- потрошен материјал за ординирање на терапијата 
- психосоцијален третман на пациентите како и  
- помош и нега на пациентите 
Министерството за здравство месечно ќе ги распре-

делува средствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата. 

Во прилог на фактурите здравствените установи 
имаат обврска да достават пресметка за секој пациент 
поединечно и листа на референтни цени на услуги на 
ФЗОМ согласно кои е извршено фактурирањето за 
оние услуги кои се предвидени со програмата. 

Здравствените установи кои се извршители на овие 
активности од Програмата, најдоцна до 15.01.2014 го-
дина да достават до Министерството за здравство изве-
штаи за реализираните мерки и активности во 2013 го-
дина.  

2) Финансиските трошоци за изработка на Нацио-
нална стратегија за развој на менталното здравје во Ре-
публика Македонија 2013 – 2020 година.  

Извршителот на оваа активност е Комисијата за 
ментално здравје и е потребно до крај на месец март 
2013 година да ја изработи Национална стратегија за 
развој на менталното здравје во Република Македонија 
2013 – 2020 година 

3) Финансиски трошоци за активностите за навре-
мено дијагностицирање на депресијата и намалување 
на стапката на самоубиства: 

 - подготовка на Прашалник за проценка на мента-
лен статус кај ученици и доставување до педагошко-
психолошките служби во основните и средни учили-
шта во Републиката. Извршители на оваа активност се 
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија Скопје, 
Здружението на психијатри на Република Македонија 
и Здружението на психолози на Република Македонија 

- подготовка на Прашалник за проценка на мента-
лен статус кај студенти и негово доставување до Здрав-
ствената станица при УКИМ. Извршител на оваа 
активност е ЈЗУ ЈЗУ Универзитетска клиника за психи-
јатрија Скопје. 

- одржување на едукативни работилници во основ-
ните и средните училишта (два пати во годината) и со 
останатите субјекти вклучени во процесите за помош 
на суицидалните лица - полиција, противпожарни еди-
ници, екипи на брза помош. (еднаш во годината). Извр-
шители на оваа активност се ЈЗУ Универзитетска кли-
ника за психијатрија Скопје, Здружението на психија-
три на Република Македонија и Здружението на психо-
лози на Република Македонија. 

 
4) Финансиски трошоци за подмирување на зоста-

нат долг односно превземени обврски од Програмата 
за здравствена заштита на лица со душевни растројства 
во Република Македонија за 2012 година.  

За реализација на мерките и активностите предви-
дени со Програмата за здравствена заштита на лица со 
душевни растројства во Република Македонија за 2013 
година потребни се следните средства: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 

средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2013 година во висина од 36.000.000,00 денари. 

   
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 41-9980/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

158. 
Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија", бр. 43/12 и 145/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  3.01.2013 годи-
на, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ-
ТЕ И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
I. Вовед 
 
Децата од училишна возраст се посебнa популаци-

онa групa коja се карактеризира со интензивни физич-
ки, психолошки и социјални промени, што ги прави 
исклучително ранливи на неповолните ризик фактори 
од околината. Промените во правец на стекнување по-
голема независност придружено со склоноста кон екс-
периментирање со нови животни стилови и активно-
сти, креираат нови здравствени ризици поврзани во прв 
ред со однесувањето. Поради тоа, раната детекција на 
здравствените како и на психо-социјалните, развојните 
и бихејвиоралните ризици треба да претставува прио-
ритет во грижата за училишните деца и младина. Нај-
честите причини за морбидитет и морталитет кај оваа 
возрасна група се намерните и ненамерни повреди, 
последиците од ризичното сексуално однесување, по-
реметувања на менталното здравје (депресија, аноре-
ксија, булимија), недоволна физичка активност и не-
правилна исхрана.  

Класичен метод за скрининг на здравјето на учи-
лишните деца и младина се систематските прегледи, 
кои се вршат организирано во јавните здравствени 
установи од страна на службите за превентивна здрав-
ствена заштита и превентивна стоматолошка заштита 
на училишни деца.  
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Покрај систематскиот преглед, превентивниот тим 
врши и едукација на учениците, наставничкиот кадар,  
родителите/старателите преку предавања и работа во 
мала и голема група избирајќи теми според утврдените 
приоритети и според изборот на учениците. 

При систематскиот преглед се врши и редовна иму-
низација против заразни заболувања според Календа-
рот за имунизација на Република Македонија. 

Посебно вулнерабилната група на деца и адолес-
центи е онаа која е надвор од образовниот систем. 
Здравствениот сектор во соработка со патронажната 
служба, РЗМ и НВО превзема  активен пристап  во 
откривањето на овие деца и нивно упатување до пре-
вентивните тимови кои обезбедуваат превентивна 
здравствена заштита на децата. Според проценките тој 
број изнесува околу 5000 деца на возраст од 7-18 годи-
ни или 20% од вкупниот број на деца од училишна во-
зраст. Овој проблем е особено голем кај децата Роми 
кои се осипуваат во процесот на образование или пак 
не ги посетуваат редовно основните и средни учили-
шта.  

Целта на систематскиот преглед е:  
 
- Следење на физичкиот  и психосоцијалниот раз-

вој, 
- Рана детекција на здравствени проблеми и навре-

мен третман, 
- Рано препознавање на ризични видови на однесу-

вање - детекција на бихејвиорални ризици,  
- Едукација за усвојување на здрави животни стило-

ви, 
- Едукација за важноста на  навремената и целосна 

вакцинација.  
 
Возраст на вршење на систематски прегледи: 
 
Задолжителни систематски прегледи се вршат во 1-

во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение. Средношколците се оп-
фатени со систематски прегледи во 1-ви и 4-ти клас 
(или 3-та завршна година), а студентите во 1-ва година. 
Содржината на систематскиот преглед зависи од возра-
ста на ученикот. 

 
Содржина на систематскиот преглед: 
 
1. Општ лекарски преглед: 
- мерење на телесната тежина и висина и одредува-

ње на ИТМ; 
- преглед на кожата; 
- согледување на постоење на деформитети на ло-

комоторниот систем; 
- општ лекарски преглед и преглед по системи (кар-

диоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен, уро-
генитален систем); 

- мерење на пулсот и крвниот притисок; 
- испитување на вид, слух и говорот; 
- земање на податоци во врска со пубертетот кај 

двата пола и menarha (кај ученички и студентки); 
- земање податоци во врска со сексуалната актив-

ност на адолесцентите и употребата на контрацепција и 
заштита од СПИ; 

- земање на податоци за  употреба и злоупотреба на 
супстанци (пушење, алкохол, таблети, дроги); 

- земање податоци за рано откривање на знаци на 
депресија и други пореметувања на менталното здравје 

- земање на податоци за постоење на насилно одне-
сување (булинг) 

- давање препорака за понатамошни специјалистич-
ки прегледи доколку е потребно; 

- прибирање на податоци од наставниците и психо-
лозите за успехот и однесувањето на ученикот и дава-
ње на потребни совети; 

- контрола на извршените вакцинации и ревакцина-
ции и преземање мерки за комплетирање на вакцинал-
ниот статус. 

Наодите од систематскиот преглед се евидентираат 
во Картонот за систематски прегледи на училишни де-
ца, изготвен од Заводот за здравствена заштита на мај-
ки и деца; отстапувањата се запишуваат во картонот со 
преземање на соодветни мерки за санирање и следење. 

Контролни и целни прегледи: Во зависност од 
констатираните претходни состојби, се вршат контрол-
ни и целни прегледи за поедини видови на однесување 
или заболување/состојба. 

 
2. Лабораториски преглед 
- хемоглобин во крв и 
- албумен и билирубин во урина 
 
3. Стоматолошки преглед  
- контрола и евиденција на состојбата на забалото 

(млечни, трајни заби, кариес, екстракција и пломба ин-
декс); 

- откривање на деформитети и неправилности во 
развојот на забите и вилиците; 

- евиденција на констатираната состојба во здрав-
ствениот картон. 

 4. Превентивна стоматолошка заштита  
 
Националната Стратегија за превенција на оралните 

заболувања кај децата до 14 години во Република Ма-
кедонија за периодот 2008-2018 година, предвидува 5 
групи на превентивни мерки за редукција на забниот 
кариес кај децата:  

1. Механичка и хемиска контрола  на денталниот 
плак 

2. Примена на флуориди (ендогено и егзогено) 
3. Дисциплина во режимот на внесување на шеќери 
4. Залевање на фисури и јамички 
5. Едукација и мотивација за одржување на орално-

то здравје 
 
Предвидени активности:  
- Залевање на фисурите и јамичките  (кај сите деца 

кои се во прво одделение), при што се залеваат 4-те пр-
ви трајни молари. Кај дел од децата со специјални по-
треби кај кои има висок кариес ризик, потребни се 
средства за обезбедување на пасти за локална заштита 
на нивните заби со троен ефект.  

- Здравствено-промотивни активности (изготвува-
ње, печатење и дистрибуција на едукативно-пропаган-
ден материјал). 

 
За извршување на овие активности и набавка на по-

требните средства одговорни се ЈЗУ Здравствени домо-
ви во Република Македонија и нивните превентивни 
тимови (стоматолог-сестра).  

 
II. Моментална состојба 
 
Според последните обработени податоци за систе-

матски прегледи на училишни деца и младина во 
2011/2012 година беше планирано да се извршат 114 
856 систематски прегледи на ученици од основното 
образование и 46.675 систематски прегледи на ученици 
од средно образование. Во 2011/2012 година, во основ-
ните училишта систематските прегледи се извршени 
кај 100% од планираните ученици (115.172 прегледани 
ученици), додека во средните училишта извршени се 
81.0% од планираните систематски прегледи (37.093 
прегледани ученици). 

Добиените податоци од наодите делумно ја отсли-
куваат здравстената состојба на учениците.  



 Стр. 192 - Бр. 4                                                                                      9 јануари 2013 
 

III. Мерки кои треба да се преземат за подобру-
вање на состојбите 

 
Во насока на подобрување на здравствената состој-

ба и квалитетот на превентивната здравствена заштита 
на децата од училишна возраст и младината, како и 
обезбедување на одржлив систем на надзор врз подо-
брување на здравјето, потребно е извршување на след-
ните мерки: 

   
1. Мерки за подобрување на превентивната 

здравствена заштита на децата од училишна во-
зраст и младина 

- Систематски прегледи во 1-во, 3-то, 5-то, 7-мо од-
деление како и во 1-ва и 4-та година (завршна) година 
од средното образование. 

- Систематски прегледи на студенти во 1-ва година 
факултет.  

- Дополнителни превентивни контролни и целни 
прегледи кај учениците каде е најдено отстапување.  

- Превентивни стоматолошки прегледи. 
 
2. Јакнење на капацитетите на  тимовите кои 

обезбедуваат превентивна здравстевна заштита на 
училишни деца и младина за:  

- активности од областа на здравствена едукација и 
промоција , 

- за употреба на новиот Картон за систематски 
прегледи на ученици и упатството за систематски прег-
леди на училишни деца, 

- за употреба на Прирачникот за водење на психо-
социјално интервју при работа со адолесценти и млади 
со цел навремено откривање на бихејвиорални ризици 
и навремено справување со ризичните видови на одне-
сување, 

- за едукација на учениците за усвојување на здрави 
животни стилови , 

- за рана детекција на бихејвиорални ризици кај 
учениците, 

- за рана детекција на здравствени проблеми и упа-
тување за навремен третман, 

- за комуникација со родители за зголемување на 
опфатот за имунизација со поедини вакцини како и за 
редовна имунизација против заразни заболувања спо-
ред календарот за имунизација. 

 
Овие мерки ќе се изведуваат преку: 
- Организирање и изведување на тренинзи намене-

ти за превентивните тимови, патронажната служба и 
РЗМ.  

- Изработка на прирачници за адолесцентно здравје 
и здрави животни стилови. 

 
3. Мерки за подобрување на пристапот до ин-

формации на сите деца од училишна возраст и мла-
дина, како и за родители: 

 
- Изработка на здравствено-промотивни материјали 

за ученици. 
- Изработка на здравствено-промотивни материјали 

за родители.  

- Одржување на здравствено-воспитни предавања и 
работилници за ученици на теми поврзани со ризични 
видови на однесување (ризично сексуално однесување, 
сексуално преносливи инфекции, ХИВ/СИДА, употре-
ба и злоупотреба на супстанци, неправилна исхрана и 
недоволна физичка активност). 

- Организирање и изведување  на работилници со 
родители во училиштата, рурални средини и ромски за-
едници за важноста на имунизацијата  и превенција на 
ризични видови на однесување кај децата и адолесцен-
тите. 

- Обезбедување на сеопфатни услуги за унапреду-
вање на сексуалното и репродуктивно здравје на адо-
лесценти и млади во советувалиштата за млади "Сакам 
да знам"  во амбуланта Водно, Скопје (едукација, инди-
видуално и групно советување, превентивни прегледи, 
едукација на родители). 

 
4. Мерките за унапредување на здравјето на де-

цата кои се надвор од образовниот систем: 
 
- Активно откривање и здравствено просветување 

преку теренски посети од страна на патронажната 
служба и РЗМ за населбите во кои живеат Роми. 

- Упатување до превентивните служби во јавниот 
здравствен сектор за систематски прегледи и имуниза-
ција.  

- Упатување до постоечки организирани форми на 
здравствена промоција и едукација во локалните заед-
ници. 

- Соработка со невладиниот сектор кој работи на 
промоција на адолесцентно здравје во локалната заед-
ница со посебен акцент на ромските населби.  

- Обезбедување на сеопфатни услуги за унапреду-
вање на сексуалното и репродуктивно здравје на адо-
лесценти и млади во советувалиштата за млади "Сакам 
да знам"  во амбуланта Шуто Оризари, Скопје (едука-
ција, индивидуално и групно советување, превентивни 
прегледи, едукација на родители).  

 
5. Следење и евалуација на здравствената со-

стојба на децата и адолесцентите: 
 
- унапредување на системот на раководење со пода-

тоци за превентивна здравствена заштита на деца од 
училишна возраст и младина;  

- воспоставување на систем за документирање на 
наодите од систематските прегледи преку  примена на 
Картони за систематски прегледи кај училишни деца; 

- техничка и стручна подршка (теренски посети) на 
превентивните тимови, патронажната служба и РЗМ за 
правилно користење на картоните за систематски прег-
леди;  

- изготвување на Извештај за здравствена состојба 
и заштита на децата со предлог мерки за унапредување 
на состојбата. 

 
IV. Цели на Програмата  
Главна цел на Програмата е да обезбеди услови за 

зачувување и унапредување на здравјето на сите деца 
од училишна возраст и студентите преку превенција и 
рана детекција на здравствените ризици и нарушувања-
та на здравјето.  
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1. Специфични цели: 
 
1.1. Превенција и рана детекција на здравствените 

ризици и нарушувањата на здравјето на учениците и 
студентите. 

 
1.2. Јакнење на капацитетите на здравствените ра-

ботници од превентивните тимови.  
 
1.3. Подигање на степенот на информираност на 

учениците и студентите  за здрави животни стилови со 
цел рана превенција на незаразни заболувања.  

 
1.4. Документирање на податоци за здравствената 

состојба и здравственото однесување на учениците и 
студентите во национална база на податоци која ќе 
послужи како основа за креирање на навремени и соод-
ветни јавно-здравствени интервенции. 

V. Очекувани резултати (индикатори на успеш-
ност) 

1.1. Обем на извршени систематски прегледи (над 
90%)  

1.2. Број на откриени и прегледани деца вон обра-
зовниот систем на терен.  

1.3. Број на едукативни работилници за родители. 
1.4. Број на изготвени и дистрибурани едукативни 

материјали – прирачници за здравствените работници. 
1.5. Број на изготвени едукативно-промотивни ма-

теријали наменети за учениците и родителите. 
1.6. Број на извршени теренски посети за стручно-

методолошка поддршка- проценка. 
1.7. Број на работилници за проценка на капаците-

тите на превентивните тимови. 
1.8.   Број (процент) на залеани заби кај ученици од 

прво одделение во однос на вкупниот број на деца. 
1. Проценка на бројот на ученици и студенти за 

2013 година 
Бројот на учениците и студентите кои треба да би-

дат систематски прегледани во 2013 година е добиен 
од Државниот завод за статистика. 

1.1. Основно образование: 
Во 2013 година со систематски прегледи треба да 

бидат опфатени 113.097 ученици од основните учили-
шта, од кои: 

- 22.130  ученици во 1 одделение.    
- 22.460  ученици во 3 одделение.   
- 44.470  ученици во 5 одделение.   
- 24.037  ученици во 7 одделение. 
 
1.2.  Средно образование: 
Во средните училишта во текот на 2013 година, со 

систематски прегледи ќе бидат опфатени 46.675 учени-
ци и тоа: 

- 24.315 ученици во први клас       
- 22.360  ученици во четврти клас.  
 
1.3. Високо образование: 
Во 2013 година, со систематски прегледи ќе бидат 

опфатени 18.152 студенти од  прва година високо обра-
зование. 

Вкупно ученици (основно и средно) како и студен-
ти кои треба да бидат опфатени со систематски прегле-
ди се 177.924. 

VI. Потребни финансиски средства  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Финансирање  
Мерките и активностите предвидени во оваа про-

грама ќе се финансираат од Буџетот на Република Ма-
кедонија предвиден за реализација на оваа програма за 
неосигурани ученици и студенти.  

Распределбата на средствата по Програмата ја врши 
Министерството за здравство квартално на ЈЗУ - извр-
шители на активностите, врз основа на доставени фа-
ктури и извештаи за реализација на активностите содр-
жани во Програмата.  

Програмата  за систематски прегледи на учениците 
и студентите во Република Македонија за 2013 година 
ќе се финансира и со дополнителни средства  во износ 
од 1.700.000,00 денари обезбедени преку донации.  

VIII. Извршители на Програмата 
Систематските прегледи ќе ги извршуваат превен-

тивните тимови од ЈЗУ- здравствени домови (доктор-
сестра), а за студентите од универзитетите системат-
ските прегледи ќе ги извршуваат превентивни тимови 
од здравствените домови како и специјализирани тимо-
ви за таа дејност во рамките на универзитите во градо-
вите каде се наоѓаат универзитетите. 

Превентивната стоматолошка заштита ќе ја извр-
шуваат превентивните стоматолошки тимови (стомато-
лог-сестра) од ЈЗУ здравствени домови.  

Здравствено промотивната активност ќе ја извршу-
ваат истите тимови во соработка  со Заводот за здрав-
ствена заштита на мајки и деца. 

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца во 
соработка со Институтот за јавно здравје на Република 
Македонија ќе изработи прирачници за здравствени ра-
ботници, едукативно-промотивни материјали за учени-
ците.  
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Заводот за мајки и деца ќе изготви Прирачник за 
водење на психосоцијално интервју при работа со адо-
лецсенти и млади со цел навремено откривање на би-
хејвиорални ризици и навремено справување со ризич-
ните видови на однесување (ризично сексуално однесу-
вање, депресија, пореметување во исхраната, насилно 
однсување).  

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 
во соработка со Институтот за јавно здравје на Репуб-
лика Македонија ќе врши едукација на превентивните 
тимови за систематски прегледи и имунизација во ЈЗУ-
здравствени домови во Република Македонија. 

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца ќе 
изведува теренски посети за стручно-методолошки 
надзор  на превентивните служби за систематски прег-
леди и имунизација во ЈЗУ - здравствените домови во 
Република Македонија и ќе изготви извештај за про-
ценката. 

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 
во соработка со поливалентната патронажна служба и 
РЗМ ќе учествува во откривање на семејства кои имаат 
деца надвор од образовниот систем со цел вклучување 
на истите во здравствениот систем заради изведување 
на систематски прегледи вакцинација и унапредување 
на нивното здравје. 

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 
во соработка со превентивните тимови и членовите на 
локалните заедници и граѓанскиот сектор ќе учествува-
ат во здравствена едукација на деца од училишна деца 
и младина кои живеат во рурални средини или припа-
ѓаат на ромските заедници и не посетуваат училиште. 

Советувалиштата за сексуално и репродуктивно 
здравје ″Сакам да знам″ (амбуланта Водно и амбуланта 
Шуто Оризари во рамките на Здравствен Дом Скопје) 
ќе вршат едукација, советување и превентивни прегле-
ди за сексуално и репродуктивно здравје на адолесцен-
ти и млади.  

IX. Доставување на Годишни извештаи и рокови  
 
Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 

во соработка со Институтот за јавно здравје ќе достави 
Информација за извршување на мерките од Програмата 
до Министерството за здравство на Република Македо-
нија.  

Институтот за Јавно здравје на Република Македо-
нија ќе изготви извештај за наодите од систематските 
прегледи и ќе го достави до Министерството за здрав-
ство на Република Македонија најдоцна до 31.01.2014 
година.  

 
X. Следење на реализација на Програмата (мо-

ниторинг и евулација) 
 
Надзор над спроведувањето на Програмата врши 

Министерството за здравство и по потреба поднесува 
извештај до Владата на Република Македонија.  

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

 
Бр. 41-9937/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

159. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита (“Службен весник на Република Македо-
нија ” бр. 79/2009, 36/11 и 51/11)  и член 31 од Законот 
за извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2013 година (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 171/12), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 3.01.2013 година,  донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИ-

ТА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
I. Појдовна основа  
Остварувањето на социјалната заштита во Републи-

ка Македонија во 2013 година се заснова на Законот за 
социјалната заштита, Законот за семејството, Законот 
за вработување на инвалидните лица, Законот за упо-
треба на знаковниот јазик, Законот за инвалидски орга-
низации, Законот за цивилни инвалиди од војната, кри-
вично правните прописи и други закони и подзаконски 
акти, со кои се уредени правата и услугите од социјал-
ната заштита. 

Со Програмата поблиску се уредуваат подрачјата 
на социјална заштита, потребите на населението од со-
цијална помош и заштита, социјалната превенција и 
средствата за остварувањето на социјалната заштита. 
Програмата е усогласена со одредбите од Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2013 година, со кој се предвидува донесување на Про-
грама на Владата на Република Македонија за средс-
твата наменети за социјални надоместоци. 

Со Програмата се врши усогласување на социјална-
та заштита со потребите на граѓаните за подобрување и 
развој на услугите и мерките од социјална заштита. 

Програмата се заснова на политиките и определби-
те на Владата на Република Македонија за 2013 годи-
на, со која се имплементираат стратешките приоритети 
на Републиката за тековната година, Оперативниот 
план за активните програми и мерки за вработување за 
2013 година, Националната стратегија за деинституци-
онализација во системот на социјална заштита во Ре-
публика Македонија 2008-2018 година, Оперативниот 
план за спроведување на Национална стратегија за де-
институционализација во системот на социјална зашти-
та во Република Македонија 2008-2018 година, Акци-
скиот план за имплементација на Стратегијата за инте-
грација на бегалци и странци 2008-2014 година, Про-
грамата за помош и поддршка при реинтеграција на по-
вратници во Република Македонија согласно со реад-
мисионите договори, ревидираната Национална страте-
гија за изедначување на правата на лицата со инвалид-
ност 2010-2018 година, Националната стратегија за 
старите лица 2010 – 2020 година, ревидираната Нацио-
нална стратегија за намалување на сиромаштијата и со-
цијалната исклученост во Република Македонија 2010-
2020 година, Националната стратегија за спречување и 
заштита од семејно насилство 2012-2015 година,  Про-
грамата за развој на социјалната заштита 2011-2021 го-
дина и Буџетот на Република Македонија за 2013 годи-
на.  

Во остварувањето и развојот на социјалната зашти-
та во 2013 година, значајно место ќе имаат меѓународ-
ните документи,  конвенциите и препораките, меѓу кои 
се: Стратегијата за социјална кохезија на Европскиот 
комитет за социјална кохезија, Милениумските развој-
ни цели на ОН во делот на првата развојна цел: нама-
лување на сиромаштијата и други препораки врз осно-
ва на кои ќе се врши постапно приближување кон зако-
нодавството на ЕУ. 

 
II. Подрачја на социјална заштита   
 
Социјалната заштита се остварува преку систем на 

мерки, активности и политики за спречување  и надми-
нување на основните социјални ризици на кои е изло-
жен граѓанинот во текот на животот, за намалување на 
сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење 
на неговиот капацитет за сопствена заштита. Социјал-
ната заштита  во 2013 година ќе се реализира преку 
обезбедување на: 
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• услуги и мерки за социјална превенција, вонин-
ституционална заштита и институционална заштита за 
граѓаните кои се изложени на основните социјални ри-
зици и 

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

- постојана парична помош за лицата неспособни за 
работа и материјално необезбедени; 

- социјална парична помош за лицата способни за 
работа и материјално необезбедени; 

-  паричен надоместок за помош и нега од друго ли-
це; 

- право на здравствена заштита; 
- надоместок на плата за скратено работно време 

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

- еднократна парична помош или помош во натура; 
- парична помош за социјално домување ; 
- парична помош на лице кое до 18 години возраст 

имало статус на дете без родители и родителска грижа; 
- парична помош на мајка која родила четврто дете 

и 
-  додаток за слепило и мобилност.       
Во 2013 година се предвидува да бидат опфатени со 

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

• малолетни лица: 
- без родителска грижа до 18 годишна возраст- 850 

деца 
- деца во ризик - 203 
- малолетни лица со воспитно социјални проблеми - 

1458 деца;  
- ставени под старателство – 680 деца; 
- сместени во згрижувачко семејство – 230 деца; 
- сместени во установи за социјална заштита – 134 

деца; 
- сместени во дневен центар за деца на улица – 200 

деца; 
- сместени деца во дневен центар за деца со пречки 

во развојот- 350    деца; 
- со пречки во развојот - 850  
• возрасни лица 
- лице кое до 18 годишна возраст имало статус на 

дете без родители и родителска грижа, до навршување 
на 26 години - 120 лица; 

- бездомни лица – 100 лица;  
- жрви на семејно насилство – 600 лица; 
- корисници на дрога – 50 лица 
-  лица со инвалидност – 5000 лица; 
- стари лица – 450 лица; 
- возрасни лица ставени под старателство – 450 ли-

ца; 
- сместени во згрижувачко семејство -  250 лица; 
- лица со попреченост во менталниот развој над 18 

години, сместени во станбени единици за организирано 
живеење со поддршка -99 лица 

- сместени во установи за социјална заштита за ста-
ри лица – 130 лица; 

- сместени во установи за социјална заштита – 230 
лица; 

-  лица од семејства  со нарушени односи во семејс-
твото - 3.700; 

- возрасни лица со општествено негативни навики  - 
1.100 лица; 

• лица со признат статус на бегалец и лица под суп-
сидијарна заштита - 1113 лица, нови баратели на азил 
сместени во установа – 30 , лица вратени по однос на 
договори за реадмисија -60 лица  

• други полнолетни лица корисници на услуги - 
3.600 лица.   

 
Корисниците на социјалната заштита се и корисни-

ци на парични права од социјална заштита и на соци-
јални услуги за згрижување во установа за социјална 

заштита, вонинституционална заштита и друг вид на 
услуги и мерки, согласно со Законот за социјалната за-
штита.  

Во рамките на реформските процеси во социјалната 
заштита за учебната 2012/2013 година, ќе се реализира 
Програмата за условен паричен  надоместок за средно 
образование, со цел подобрување на пристапот и ква-
литетот на образованието за учениците во средното 
образование од домаќинствата, корисници на право на 
социјална парична помош. Со оваа програма ќе се 
обезбедат дополнителни парични надоместоци за уче-
ниците, кое право е условено со запишување и посету-
вање на средното образование и има за цел да го зголе-
ми бројот на лица запишани во средно образование од 
домаќинства - корисници на правото на социјална па-
рична помош, како и реализацијата на задолжителното 
средно образование во Република Македонија. Средс-
твата за спроведување на оваа програма се обезбедени 
преку Договор за заем со  Меѓународната банка за об-
нова и развој - Светска банка. 

Во текот на 2013 година, ќе продолжи имплемента-
цијата на мерките за намалување на енергетската сиро-
маштија за корисниците на социјална парична помош и 
постојана парична помош, преку Програма за субвен-
ционирање на потрошувачката на енергија.    

III. Потреби на населението и социјалната пре-
венција  

1. Развој на социјалната заштита 
 
Имплементацијата на Националната програма за 

развој на социјалната заштита 2011-2021 година, ќе ја 
следи и оценува Координативно тело, во кое членува и 
преставник на Министерството за локална самоуправа 
и Заедницата на единиците на локалната самоуправа, 
како и преставници на три здруженија. Во согласност 
со целите предвидени во Програмата, во текот на 2013 
година ќе се реализираат активности согласно со Опе-
ративниот план за имплементација за 2013 година.  

Во текот на 2012 година Министерството за труд и 
социјална полтика во соработка канцеларијата на 
УНДП,  изврши длабинска анализа на општинските ка-
пацитети и потреби за развој на социјални услуги за 
ранливи групи. Целта на анализата е проценка на по-
требите и можностите за развој на социјални услуги за 
ранливи групи на граѓани во четири пилот општини 
преку посебно осврт на: капацитетите на релевантните 
актери за достава на социјални услуги, мапирање на 
ресурсите за развој на социјални услуги, анализа на мо-
далитетите за мрежба соработка, проблеми и потреби 
на социјално најранливите групи на општини како и 
утврдување на социјалните услуги и подршка на нај-
ранливите групи на население. Врз основа на оваа aна-
лиза, во првиот квартал на 2013 година ќе се изготви 
прирачник за развој на социјалните услуги  на локално 
ниво и  ќе се спроведе обука на стручните лица од ре-
левантните органи, институции и здруженија во пилот 
општините Гостивар, Ресен, Кочани и Петровец. 

 
2. Справување со сиромаштијата и социјалната 

исклученост     
Министерството за труд и социјална политика ќе 

продолжи со континуирано развивање на политиките 
за социјално вклучување на најранливите категории на 
граѓани.  Министерството за труд и социјална полити-
ка е еден од клучните носители на целокупниот процес 
на социјална инклузија и континуирано ќе презема 
иницијатива пред Европската комисија  во функција  
на инкорпорирање на заедничките цели на ЕУ во наци-
оналните политики, а кои се однесуваат на почетокот 
на изработката на Заедничкиот меморандум за инклу-
зија. 
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Во текот на 2013, ќе продолжи имплементацијата 
на ревидираната Националната стратегија за намалува-
ње на сиромаштијата и социјална исклученост во Ре-
публика Македонија 2010-2020 година. Согласно Опе-
ративниот план за имплементација на горенаведената 
стратегија и предвидените мерки и активности, се оди 
во насока  на реално утврдување на локалните пробле-
ми и потреби на граѓаните со посебен акцент на презе-
мање на конкретни акции на локално ниво преку оп-
штинската локална самоуправа. Во оваа насока и пона-
таму ќе се градат капацитетите на локалните актери за 
спроведување на локални политики за одредени специ-
фични ранливи групи и нивно поврзување со нацио-
налната политика. 

Во рамките на спроведувањето на Националната 
стратегија за деинституционализација во системот на 
социјалната заштита, за 2013 година ќе продолжат да 
функционираат двете служби за поддршка на домува-
њето во заедницата, една во југоисточниот регион на 
Македонија, Неготино - Демир Капија, а другата во 
Скопје во чии рамки функционираат 14  станбени еди-
ници за организирано живеење со поддршка во кои се 
сместени 64 корисници со попреченост во менталниот 
развој над 18-годишна возраст. Процесот на деинститу-
ционализација ќе продолжат во ЈУ Специјален завод  
Демир Капија со тоа што во 2013 година се планира да 
се воспостави уште една служба за поддршка на дому-
вањето во заедницата со отворање на нови, најмногу 8 
станбени единици за организирано живеење со поддр-
шка, во кои би се сместиле до 35 корисници. За таа цел,  
МТСП ќе презема активности за продолжување на со-
работката со МХИ Будимпешта, Унгарија во насока на 
обезбедување финансиска и техничка поддршка за оваа 
намена. Одделението за деинституционализација ќе 
продолжи да ја спроведува Програмата за психосоци-
јална поддршка на корисниците сместени во станбени-
те единици за организирано живеење со поддршка, со 
која во текот на 2013 година ќе биде опфатен и струч-
ниот персонал во станбените единици и ќе се врши мо-
ниторинг и евалуација на квалитетот на услугите во 
Службите за поддршка на домувањето. 

Во 2013 година ќе отпочнат подготвителни актив-
ности за  спроведување на процесот на деинституцио-
нализација преку  трансформација и делумно престру-
ктурирање на Детскиот дом 11-ти Окотомври. Со 
трансформацијата  ќе се подобри квалитетот на инсти-
туционалната грижа и ќе се создадат услови институ-
цијата да биде отворена за обезбедување на алтерна-
тивни услуги на корисниците, додека со  делумно пре-
структурирање на установата ќе се пренасочи распо-
ложливиот персонал кон понуда на алтернативни услу-
ги на корисниците во заедницата. 

Вонинституционалната заштита ќе се зајакне и со 
отворање на дополнителен  дневен центри за деца на 
улица, на подрачјето на Општина Прилеп. Во насока на 
подобра, посеопфатна заштита и поддршка на децата 
од улица, во текот на 2013 година, ќе биде донесен Ак-
циски план за заштита на децата од улица 2013-2015 
година. 

Во текот на 2012 година ќе се отвори  Советували-
ште за деца во социјален ризик заради превенција од 
користење на психотропни супстанци во Општина Шу-
то Оризари.  

Ќе продолжи имплементацијата на програма за ра-
бота на патролни социјални работници во трите оп-
штини на територијата на Град Скопје (Гази Баба, Цен-
тар и Ѓорче Петров) и ќе се прошири имплементација-
та на истата во три општини надвор од Град Скопје во 
текот на 2013 година. Со имплементацијата на оваа 
програма ќе се зголеми  пристапот до социјалните ус-
луги на ранливите групи на граѓани во Република Ма-
кедонија.  

Министерството за труд  и социјална политика, 
почнувајќи од 2007 година во  континуитет го импле-
ментира проектот „Народни кујни”, а согласно со Про-
грамата на Владата на Република Македонија за 2013 
година ќе се отворат 2 народни кујни во следните ру-
рални општини: Центар Жупа и Чешиново. 

Ќе продолжи соработката со инвалидски организа-
ции и националните сојузи на лица со инвалидност на 
Република Македонија , согласно со одредбите од За-
конот за инвалидски организации. 

Во 2013 година ќе продолжат активности за изград-
ба на пристапни рампи, лифтови и подвизни платфор-
ми во објектите кои што се во надлежност на Мини-
стерството за труд и социјална политика. Министерс-
твото за труд и социјална политика ќе ги координира 
активностите за изградба на пристапни рампи и во об-
јектите кои што се од јавен карактер, а се во надлеж-
ност на другите јавни институции. 

Во функција на подигнување на грижата кон стари-
те лица, во 2013 година планирано е понатамошно раз-
вивање на социјални сервиси за стари и изнемоштени 
лица во општините каде се јавува потреба и можност за 
реалиазација, преку отворање на дневни центри за ста-
ри лица и воспоставување на центри за давање на по-
мош во домашни услови. Во рамките на овие сервиси, 
ќе функционираат соодветни тимови преку кои ќе се 
задоволуваат основните егзистенцијални потреби на 
старите лица, како и обезбедување на медицинска нега. 
При тоа, потребно е да се преземат активности за  
искористување на сите расположливи ресурси во ло-
калната заедница.  

Во 2013 година се планира проширување на мрежа-
та на дневни центри за стари лица во општина Неготи-
но и општина Илинден.   

Во насока за подобрување на состојбата со институ-
ционалната заштита на старите лица во 2013 година, ќе 
се продолжи со проширување на сместувачките капа-
цитети во постоечките објекти за заштита на старите 
лица и нивно усогласување согласно со Правилникот 
за нормативите и стандардите за основање на установи 
за заштита на стари лица.  

Во текот на 2013 година ќе се започне со креирање 
на систем за следење на спроведување на Законот за 
малолетничка правда, согласно со индикаторите за сле-
дење на спроведувањето на законот, а кои беа изготве-
ни во согласност со европските стандарди, преку те-
ренско тестирање на методологијата и инструментите 
за прибирање и анализа на податоци. 

За активноста на воспоставувањето на простории за 
работа со деца во Центрите за социјална работа со фи-
нансиска подршка од Канцеларијата на УНИЦЕФ, ќе 
се отворат уште четири пријатни простории за деца во 
ризик. 

Во текот на 2013 година ќе продолжи спроведува-
њето на Програма за менторство на деца кои се во 
конфликт со законот вклучувајќи и креирање на алатки 
за индивидуални програми и планови за менторство, 
менторство за деца на кои им се изречени алтернатив-
ни мерки и спроведување на анализа за примена на ал-
тернативните мерки, во соработка со  Институтот за 
социјална работа и социјална политика при Филозоф-
скиот факултет.  

Во наредниот период ќе се спроведуваат активно-
сти за  воспоставување на нови форми на заштита на 
лица со воспитно социјални проблеми, и во рамките на 
истото ќе се отвори мал групен дом во Кавадарци. 
Исто така во соработка со странска невладина органи-
зација ќе се пристапи кон отварање на Центар за мало-
летници во еден центар за социјална работа. 
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3. Активности поврзани со приближување на за-
конодавството во областа на  социјалната заштита 
кон законодавството на ЕУ   

Ќе се продолжи во  континуитет  да се следат  за-
конските прописи и препораки  на ЕЗ во доменот на со-
цијалната заштита, со цел истите постапно да бидат 
имплементирани во нашето законодавство и практика. 

Кординативното  тело за  следење и еваулација на 
имплементација на Националната програма за развој на 
социјалната заштита 2011-2021 година, ќе изготви опе-
ративен план за спроведување на мерките за 2013 годи-
на. Ќе  започне спроведувањето на планираните актив-
ности во насока на зајакнување на капацитетите на 
установите за социјална заштита и единицитите на ло-
калната самоуправа, нивна меѓусебна координација за 
развој на социјалните услуги на локално ниво, развој 
на превенцијата во областа на социјалната заштита и 
зајакнување на капацитетите на стручните лица во 
установите за социјална заштита. 

Во текот на 2013 година ќе се следи имплементаци-
јата на ревидираната Национална стратегија за намалу-
вање на сиромаштијата и социјалната исклученост во 
Република Македонија 2010-2020 година, за која цел ќе 
се воспостави национален механизам за мониринг и 
еваулација на постигнатите резултати на национално и 
локално ниво. 

Во текот 2013  година ќе отпочне имплементацијата 
на Национална стратегија за  спречување и  заштита од 
семејно насилство 2012-2015 година. За потребите на 
следење и оценка на имплементацијата на истата, ќе се 
формира Национално координативно тело за спречува-
ње и заштита од семејно насилство, составено од прет-
ставници на ресорните министерства, Собранието на 
РМ и претставници од мрежата на здруженија за семеј-
но насилство. Истото има за цел да ја следи предвиде-
ната динамика и прогрес на активностите предвидени 
во стратегијата.    

Воспоставеното Национално координативно тело, 
ќе продолжи со следењето  на имлементацијата на На-
ционалната стратегија за стари лица 2010-2020 година. 

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

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

 
• Спроведување на Акциониот план за превен-

ција и справување со сексуална злоупотреба на деца 
и педофилија  

 
Во 2013 год ќе продолжи остварувањето на актив-

ностите предвидени во ревидираниот Акциониот план 
за превенција и справување со сексуалната злоупотре-
ба на деца и педофилија.  

Во оваа насока,  во 2013 година ќе се реализира ме-
диумска кампања за сензибилизирање и подигање на 
јавната свест за проблемот на сексуалната злоупотреба 
на деца и педофилијата и ќе се изработат плакати, фла-
ери, прирачници, ДВД и друг визуелен материјал.  

Исто така, се предвидува продолжување на работа-
та на СОС линијата и веб страната за пријавување на 
случаи  на сексуална злоупотреба на деца и педофилија 
и подигање на јавната свест.  

Ќе продолжат и активностите насочени кон обезбе-
дување на средства и механизми за спроведување на 
помош и заштита на децата од сексуална злоупотреба и 
педофилија и ќе се унапредува координираниот систем 
на соработка помеѓу владините институции, како и со-
работката помеѓу владините институции и невладините 
организации  кои ја покриваат оваа проблематика. 

• Спроведување на Националниот акционен 
план за превенција и справување со злоупотреба и 
занемарување на деца 

 
Во 2013 година се предвидува да биде донесен На-

ционален акционен план за превенција и справување со 
злоупотреба и занемарување на деца. 

Со Националниот акционен план за превенција и 
справување со злоупотреба и занемарување на деца во 
2013 година, се предвидува да се спроведе медиумска-
та кампања за сензибилизирање и подигање на јавната 
свест за проблемот со злоупотреба и занемарување на 
деца, како и изработка на плакати, флаери, прирачни-
ци, ДВД и друг визуелен материјал. 

Предвидени се активности, насочени кон обезбеду-
вање на средства и механизми за спроведување на по-
мош и заштита на децата од злоупотреба и занемарува-
ње, воспоставување и унапреудвање  на координиран 
систем на соработка помеѓу владините институции, ка-
ко и соработка помеѓу владините институции и невла-
дините организации  кои ја покриваат оваа проблема-
тика. 

 
• Вклучување на здруженија, на приватната 

иницијатива и на физички лица во социјалната за-
штита  

По заокружувањето на законските прописи со кои 
се создадени услови за вклучување на невладиниот се-
ктор во  вршењето на одредени работи од социјалната 
заштита, во 2013 година Министерството за труд и со-
цијална политика ќе продолжи со активности за разви-
вање на партнерски однос со здруженијата. Бројот на 
договорените партнерства ќе биде во зависност од рас-
положивите буџетски  средства,  додека изборот на 
здруженијата на кои ќе им биде доверена одредена со-
цијална функција, ќе се спроведе по објавен конкурс, 
со целосно почитување на транспарентноста на постап-
ката.   

Согласно со Законот за инвалидски организации, ќе 
се зајакне соработката со инвалидските и национални-
те инвалидски организации заради оформување на на-
ционалната политика која се однесува на инвалидската 
заштита и мерките за обезбедување на еднакви права и 
можности на лицата со инвалидност. 

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

 
• Помош на внатрешно раселените семејства, ли-

ца вратени по основа на договорите за реадмисија и 
семејствата на бегалците од други држави  

 
Покрај редовната грижа за внатрешно раселените 

лица, активностите  на Министерството за труд и соци-
јална политика и понатаму ќе бидат насочени на про-
грами со кои ќе се стимулира враќањето на овие лица 
во местото на живеење, додека за бегалците од другите 
држави со признат статус на бегалец односно лица под 
супсидијарна заштита, ова министерство и Центарот за 
интеграција, кој и во текот на 2013 година ќе фукцио-
нира како проектна единица во рамки на Министерс-
твото за труд и социјална политика, ќе преземат мерки 
за олеснување на процесот на интеграција за овие лица, 
согласно со Акцискиот план за имплементација на 
Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2008-
2014 година, за што до овој момент се изработени 135 
индивидуални програми за интеграција за лицата кои 
пристапија кон овој процес. За сите овие лица, во текот 
на 2013 година ќе се направат напори за имплемента-
ција на поголем број на активности предвидени со ин-
дивидуалните интеграциони програми. 
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За лицата вратени во однос на договорите за реад-
мисија, кои при враќањето се судруваат со одредени 
проблеми во рамки на “Програмата за помош и поддр-
шка при реинтеграција на повратници во Република 
Македонија согласно со реадмисионите договори” 
предвидени се сет мерки и активности, со кои ќе им се 
овозможи олеснет пристап на овие лица до социјалните 
права. 

 
• Инспекциски надзор 
 
Со инспекцискиот надзор во социјалната заштита,  

во 2013 година се очекува понатамошно активно спро-
ведување на надзорот над применувањето и спроведу-
вањето  на законските прописи, со кои се уредени ра-
ботите од социјалната заштита, надзор над остварува-
ње на правата и исполнувањето на обврските на корис-
ниците на правата, исполнување на условите за врше-
ње на дејности од  социјалната заштита, предвидени со 
Законот за социјалната заштита. Од работата во инс-
пекцискот надзор се очекуваат понатамошни позитив-
ни  резултати, особено во примената на Законот во де-
лот на парична помош од социјална заштита и социјал-
ните услуги.  

                                                                                               
IV. Средства за остварување на социјална за-

штита 
Средствата за остварување на Програмата за соци-

јална заштита за 2013 година во Буџетот за 2013 година 
се предвидени на Раздел 150.01, на следниве буџетски 
потпрограми: 

1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и 
Завод за социјални дејности. Во 2013 година на оваа 
потпрограма се предвидени буџетски средства во износ 
од 439.958.000 денари средства од основен буџет, 
средства од основен буџет ( приходи ) во износ од 
1.555.000 денари, средства од самофинансирачки 
активности во износ од 700.000 денари  и средства од 
донации во износ од 1.900.000 денари. 

2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатили-
шта за вонинституционална социјална заштита. Во Бу-
џетот за 2013 година на оваа потпрограма се планирани 
82.326.000 денари и средства од донации во износ од 
10.006.000 денари. 

3. Потпрограма 42 – Установи за институционална 
социјална заштита. Во Буџетот за 2013 година на оваа 
потпрограма се планирани 243.864.000 денари, средс-
тва од основен буџет ( приходи ) во износ од 6.631.000 
денари, средства од самофинансирачки активности во 
износ од 58.300.000 денари  и средства од донации во 
износ од 4.060.000 денари. 

4. Потпрограма 44 – Програма за условени парични 
трансфери. Во Буџетот за 2013 година на оваа потпро-
грама се планирани средства од заем од Светска банка 
во износ од 122.620.000 денари и средства од основен 
буџет ( приходи ) во износ од 94.000 денари. 

5. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и одр-
жување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот за 
2013 година на оваа потпрограма се планирани 
8.400.000 денари 

6. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална за-
штита. Во Буџетот за 2013 година на оваа потпрограма 
се планирани 3.332.000.000 денари за социјални надо-
местоци на ставка 471, 108.500.000 денари трансфери 
до Фондот за здравствено осигурување на ставка 433 и 
74.000.000 денари за енергетска сиромаштија на ставка 
464. 

а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ 
од 3.332.000.000 денари, ќе бидат распоредени за: 

Постојана парична помош - се исплаќа на лицата 
кои се неспособни за работа и материјано необзбедени, 
кои не можат да остварат средства за егзистенција сог-

ласно со други прописи. Во 2013 година се очекува 
бројот на овие  корисници да изнесува   5.500 корисни-
ци, за што ќе бидат потребни 309.300.000 денари; 

Социјална парична помош - се исплаќа на дома-
ќинства чии членови се способни за работа, но се мате-
ријално необезбедени. Во 2013 година се очекува да 
бидат опфатени околу 39.000 домаќинства. За исплата-
та на социјалната помош ќе бидат реализирани 
1.197.000.000 денари; 

Паричен надоместок за помош и нега од друго 
лице - се исплаќа на лица над 26 годишна возраст, кои 
не можат да ги вршат основните животни потреби без 
помош од друго лице (лица со умерени, тешки и длабо-
ки пречки во менталниот развој, лица со потешка и нај-
тешка телесна попреченост, потполно слепи лица, како 
и лица со трајни промени во здравственета состојба).  
Во 2013 година се очекува правото да го стекнат про-
сечно околу 23.000 корисници. Потребните средства за 
задоволување на правото ќе изнесуваат 1.583.000.000 
денари; 

Право на надоместок на плата за скратено ра-
ботно време поради нега на дете со телесни или мен-
тални пречки во развојот - ова право кое е утврдено 
со Законот за социјалната заштита и со Законот за ра-
ботни односи, го остварува еден од родителите на хен-
дикепирано дете, доколку родителите се во работен од-
нос. За оваа намена во 2013 година се предвидени 
4.540.000 денари; 

Еднократна парична помош и помош во натура - 
ова право можат да го остварат лица или семејства кои-
што се нашле во положба на социјален ризик заради 
претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подол-
го лекување или друга социјална загрозеност,  како и 
дете или младинец без родители или родителска грижа 
по напуштање на установата или згрижувачкото се-
мејство. За оваа намена во 2013 година се предвидени  
37.800.000 денари;  

Право на домување -право на паричен надоместок 
за домување согласно со Законот за социјалната зашти-
та има лице без родители и родителска грижа до 18 го-
дишна возраст, односно по престанување на старателс-
твото најмогу до 26 годишна возраст. Паричен надоме-
сток за домување се обезбедува и за лицата со признат 
статус на бегалец, согласно со одредбите од Законот за 
азил и привремена заштита, се до периодот на презема-
ње на оваа одговорност од страна  на локалната самоу-
права. За оваа намена во Буџетот за 2013 година се 
предвидени 2.400.000 денари. 

Парична помош на лице кое до 18 години во-
зраст имало статус на дете без родители и родител-
ска грижа - со правото можат да се стекнат лицата со 
стекнат статус на дете без родители и родителска гри-
жа, доколку по полнолетството се без средства за егзи-
стенција, односно се на редовно школување, до навр-
шување на 26 годишна возраст. Во рамките на ова пра-
во се обезбедува и дополнителна помош за лицата кои 
се запишани по прв пат на студиска година  од прв, 
втор и трет циклус - докторски студии, како редовни 
или вонредни студенти  на јавните високообразовни 
установи. Во 2013 година, вкупниот број на овие ко-
рисници се предвидува да изнесува околу  120 лица. За 
оваа намена во Буџетот за 2013 година се предвидени 
16.800.000 денари. 

Правото на додаток за слепило се обезбедува за 
потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а право-
то на додаток за мобилност се обезбедува на лице над 
26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет и 
лице со умерени, тешки и длабоки пречки во ментални-
от развој коешто без помош на инвалидска количка не 
може да ги задоволи основните животни потреби, утвр-
дени од стручен орган и со решение на центарот за со-
цијална работа. За оваа намена во Буџетот за 2013 го-
дина се предвидени 150.000.000 денари.  
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Право на надоместок за трошоци за сместување 
и надоместок за згрижување на сместеното лице во 
згрижувачко семејство- ќе се исплатува на семејства-
та кои во семејството ќе згрижат лице, корисник на со-
цијална заштита. Ова  право во 2013 година се предви-
дува да го остварат околу 155 семејства  кои ќе згрижат 
околу 250 лица, за што се предвидени 29.760.000 дена-
ри; 

Сместување во ученички домови или други уста-
нови на деца без родители  и родителска грижа до ос-
пособувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна 
до завршувањето на средното образование, ако не по-
стојат можности згрижувањето и воспитанието да се 
обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални 
проблеми (занемарено, злоставувано и социјално нео-
безбедено дете) и дете со нарушено поведение, а за кои 
центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди 
чување, воспитување, образование и нормален разви-
ток на детето. За оваа намена во Буџетот за 2013 годи-
на се планирани 1.400.000 денари. 

б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здрав-
ство во износ од 108.500.000 денари, ќе бидат распоре-
дени за остварување право на здравствена заштита на 
корисниците на социјална заштита на следниве права: 
постојана парична помош, сместување во згрижувачко 
семејство, паричен надоместок за помош и нега од дру-
го лице, сместување во установи за социјална заштита, 
парична помош на лице кое до 18 годишна возраст 
имало статус на дете без родители и родителска грижа, 
лице-жртва на семејно насилство за кое се презема 
мерка на заштита согласно со Законот за семејството и 
лице опфатено со организирано самостојно живеење со 
поддршка. 

в) На ставката 464 – разни трансфери, дел од средс-
твата во износ од 74.000.000 денари се наменети за 
програма за субвенционирање на електрична енергија. 

7. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инва-
лиди од војната. Во Буџетот за 2013 година на оваа 
потпрограма се планирани 100.500.000 денари и 

8. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бе-
галци и азиланти. Во Буџетот за 2013 година на оваа 
потпрограма се планирани 52.000.000 денари. Средс-
твата на оваа потпрограма се наменети за надоместок 
на правата за внатрешно раселените семејства, лица 
вратени по основа на договорите за реадмисија и се-
мејствата на бегалците од други држави. 

Распределбата на финансиските средства наменети 
за социјална заштита е направена во согласност со 
обезбедените средства во Буџетот на Република Маке-
донија за 2013 година, со напомена дека во 2013 годи-
на ќе се измират и неизмирените обврски по основа на 
правата од 2012 година. Овие средства во зависност од 
опфатот на правата, услугите и активностите од соци-
јалната заштита во текот на годината, може да се мену-
ваат согласно со закон. 

Во рамки на расположивите средства од Буџетот на 
Република Македонија за 2013 година и Програмата за 
остварување на социјалната заштита за 2013 година, ќе 
се обезбеди  редовна исплата на социјалната помош за 
граѓаните кои оствариле право на парична помош од 
социјална заштита. Ќе се подобрат условите за живот и 
работа на згрижените корисници во институционална-
та и вонинституционалната заштита, со понатамошно 
проширување на мрежата на формите за згрижување на 
вонинституционалната заштита. Ќе се работи на ната-
мошно зајакнување на капацитетите на центрите за со-
цијална работа и другите установи, преку обука на 
стручните кадри и процесот на лиценцирање на струч-
ните работници. 

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

 
Бр. 41-8877/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

160. 
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 48/2010, 23/2011, 80/2012 и 155/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 3.1.2013 година донесе  

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1. Со оваа програма се утврдува распределбата на 

средствата потребни за финансирање на железничката 
инфраструктура, кои се обезбедени во Разделот 130.01 
Министерство за транспорт и врски, Потпрограма ДА-
Инвестиции во железничката инфраструктура , катего-
рија 48 Капитални расходи ,на ставката 489-Капитални 
субвенции за претпријатија и невладини организации 
средства во износ од 304.370.000,00 денари.  

2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се ко-
ристат за следните намени: 

1. Машинско регулирање на колосеци и свртни-
ци                                                      20.500.000,00 денари 

 Машинско регулирање на 50 километри колосек и 
60 парчиња свртници заради подобрување на геометри-
ските параметри на колосекот т.е свртниците  во однос 
на стабилност, смерот, надвишувањето и ширината на 
колосекот т.е свртниците со што се подобрува општата 
состојба на пругата и обезбедува сигурен и безбеден 
железнички сообраќај и машинското планирање на 80 
километри толчаник заради оформување на призмата 
на толчаникот по ранг и категорија на пруга. 

2. Одржување на горен строј  
                                                    48.870.000,00 денари  
Замена на дотраени дрвени и метални  елементи  и 

тоа: 
- замена на шини со половни (придобиени од ре-

монт на пругата Табановци-Куманово и Миравци-Смо-
квица) 11930метри  односно 243,481 тон; 

- замена на прагови со половни (придобиени од ре-
монт на пругата Табановци-Куманово и Миравци-Смо-
квица ) со количина од 7030 парчиња рачно и 1800 пар-
чиња машински; 

- замена на нови мостовски прагови (набавени во 
2012 година), се планира да се заменат на пруга Ѓорче 
Петров - Кичево на мост ,,Србиново,, со количина од 
50 м³ и талпи за пешачка патека како и на мостовските 
конструкции на пругата Табановци-Куманово каде што 
се врши ремонт на пругата а истите се обврска на ЈП 
МЖ Инфраструктура-Подружница ЗОП со количина 
од 12,7296 м³ како замена на дрвени мостовски прагови  
на мостовски конструкции ( мост и инудација ) на пру-
гата Трубарево Отпремна - Драчево со количина од 
41м³; 

- замена на шини со нови со должина од 1145 м од-
носно 23,373 тони ќе се заменат на пругата Велес - Ге-
вгелија; 

- замена на нови метални делови на свртници ќе се 
изврши на свртниците на кои им се дотраени деловите 
од свртницата во свртување, на пругите Табановци-
Скопје, Скопски јазел (распатница В), Скопје - Велес и 
Велес - Гевгелија;  
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- замена на половни метални делови на свртници ќе 
се изврши на свртниците  кај кои се дотраени метални-
те делови на свртниците на пругите Табановци-Скопје, 
Скопски јазел  и Велес-Гевгелија; 

-заварување на шини  ќе се изврши на нови шини , 
половни  и метални свртнички делови на свртници  во 
предвидена количина од 91 вар;  

-за сите горе наведени позиции ќе се користи  меха-
низација ( ТМД и Грајфери ).  

3. Одржување на долен строј  5.000.000,00 денари 
Сечење на вегетација покрај пруга од лева и десна 

страна , чистење на одводни  штитни канали и  пропу-
сти. Работата ќе се извршува машински со машина ро-
вокопач Вениери  и машина грајфер Геисмар КГТВ . 
Активностите за извршување се предвидени на пругата 
Табановци-Скопје и Скопје - Велес. Со оваа позиција 
се обезбедува видливост на пругата и светлосната сиг-
нализација како и слободен проток на водата по штит-
ните и одводни канали и пропусти. 

4. Одржување на електротехнички постројки                                  
                                                    34.500.000,00 денари 
Одржување на сигнално сигурносните постројки, 

телекомуникациони,енергетски и постројки за еле-
ктровлеча.   

- Патни премини; 
- Станични СС постројки; 
- Постројки на АПБ; 
- Телекомуникациони постројки; 
- Бакарни и оптички кабли; 
- Пружна телефонија; 
- Телефонски централи; 
- Високофреквентни уреди; 
- Станични уреди; 
- Мултиплекс уреди со пристапната опрема IP PBX 

и мрежната опрема; 
- Радиостаници(фиксни и рачни); 
- Видео надзор; 
- Енергетски постројки (10кв трафостаници, енер-

гетски инсталации, дизел агрегати и сл.) и 
- Постројките за електровлеча (контактна мрежа, 

високонапонски прекинувачи за струјна заштита 
Со средствата од оваа програма ќе се одржуваат и 

акумулаторски батерии од СС постројките, замена на 
оштетените полубраници од патните премини, изоли-
рање на намотките од пригушници,сервисирање на ме-
ханичките нагазни контакти, замена на делови од по-
ставените свртнички справи. 

5. Набавка на електронски контакти за патни 
премини                                            4.000.000,00 денари 

Набавката на електронски контакти за патни преми-
ни е неопходно за замена на старите хидраулични кон-
такти за вклучување и исклучување на автоматските 
ПП на коридор 10. Електронските контакти се најосет-
ливиот и најважен елемент на уредите за осигурување 
на патните премини. Безбедносниот момент на замена-
та на овие контакти е од највисок приоритет. Електрон-
ските контакти се безбедносно највисоко рангирани 
елементи во оваа категорија. 

6. Набавка на нумерички диференцијални рели-
ња за заштита на трансформатори  110Kv/25 kv                                                                                                        

                                                     2.500.000,00 денари. 
Предмет на набавка се четири нумерички диферен-

цијални заштитни релиња за заштита на енергетски 
трансформатор. Заштитните релиња се наменети за 
штитење на монофазни трансформатори за напојување 
на контактен вод.  

Заштитните релиња со сета пропратна опрема (оси-
гурувачи, исклучни и помошни релиња, клеми) ќе  би-
дат вградени во ормари со вртлива рамка и стаклена 
врата во  ЕВП Миладиновци и ЕВП Згрополци.  

Набавката на диференцијалната заштита е неопход-
на за заштита на трансформаторите на ЕВП во режим 
на кратка врска, бидејќи постоечките заштити се заста-
рени и несигурни. 

7. Набавка на оптички кабел  5.000.000,00 денари 
Набавката на оптичкиот кабел е потребно за реша-

вање на проблемот со затворање на оптичката мрежа 
на ЈП МЖ Инфраструктура. Кабелот ќе биде искори-
стен да се поврзат преостанатите чворни места на мре-
жата на инфраструктурата (Битола, Прилеп, Кичево). 

Проширувањето на оптичката мрежа на JП МЖ Ин-
фраструктура е од висок приоритет. Со оваа компонен-
та ке се затвори и комплетира со оптичка мрежа и ко-
ридор 8 (Кичево) и коридор 10д (Прилеп и Битола).  
Комплетирањето на пасивната мрежа ќе овозможи и 
подигање на нивото на активната мрежа, а со тоа и це-
лосна поврзаност на чворните места со дигитален пре-
нос. 

8. Набавка на нумеричко дистантно реле за кон-
тактна мрежа 25 КВ,50XЗ,со монтажа и параметри-
рање                                                 10.500.000,00 денари 

Набавката на дистантното реле за струјните зашти-
ти треба да обезбеди безбедно функционирање на по-
стројките на електровлечата во режим на кратка врска. 

Целта на  набавката е инсталирање на нови програ-
мибилни системи за заштита од кратка врска на КМ на 
инфраструктурата на ЈП МЖ Инфраструктура  на маги-
стралната пруга Табановци - Гевгелија. 

Објекти на инфраструктурата во кои ќе бидат  мон-
тирани двата система за заштита на КМ се трафостани-
ци Драчево и Милетково. 

Дистантната заштита  овозможува моментално иск-
лучување во случај да настане кратка врска на КМ. Ги 
штити постројките на електро влечната станица сите 
електро постројки на пругата помеѓу двете ЕВП-трафо-
станици и ги штити патниците на сите попатни стани-
ци од висок напон на КМ. 

9. Софтверско ажурирање и надградба на систем  
за мултиплекс пренос                   12.000.000,00 денари 

Набавката  се однесува на ажурирање на постоечки-
от мултиплексен систем и негово проширување на де-
лови на кои се проширува оптичката мрежа. 

Со оваа набавка се опфаќаат следните активности:  
- Надградба на Системот за Управување на Мул-

типлексната Мрежа (Network Management System 
(NMS) Lightsoft) на најнова софтверска верзија лоци-
ран на серверите на локација Трубарево. Надградба на 
системот за управување на елементи EMS-XDM и 
EMS-BG; 

- Надградба на софтверот (firmware) во мрежните 
елементи т.е мултиплексните уреди поставени во ста-
ниците (XDM300, BG30B/E и BG20B/E) и 

- Проширување на постојната мултиплексна мрежа 
со инсталација на  активна опрема на локации/станици 
опфатени со проширувањето на оптичката мрежа на 
МЖI (Гостивар, Кичево, Прилеп, Битола)и интегрира-
ње на истата во постојниот систем за мултиплексен 
пренос и во Системот  за Управување на мултиплекс-
ната опрема. 

10. Набавка на термит за заварување                                                 
                                                      1.500.000,00 денари 
Набавката на термитот е потребен за заварување на 

шини и лепени состави кои што ќе се менуваат и зава-
руваат во ДШЛ. 

11. Набавка на лепак  за изолирани состави                                     
                                                      1.500.000,00 денари  
Набавката на лепак за изработка на лепени состави 

е неопходна за замена на дотраени изолирани состави и 
на места каде што не можат да се вградат готови изоли-
рани состави. 

12. Адаптација на станица Скопје Товарна како 
мултимодален терминал             21.500.000,00 денари 

Во станица Скопје  Товарна Министерството за фи-
нансии-Царинска управа на Р.Македонија отвори ца-
ринска испостава Скопје-4 со што се појави потреба  
од отворање на мултимодален терминал во кругот на 
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станицата. Со средствата предвидени во оваа програма 
ќе се обезбеди целосна адаптација на станицата Скопје  
Товарна во мултимодален терминал која би се состоела 
во адаптација и санација на одредени делови на стани-
цата, како и набавка на нови системи потребни за наме-
ната за која се предвидени и градежни активности по-
врзани со обезбедување на сообраќајно решение и тоа: 

а) изградба на влезно-излезни рампи на терминалот 
со настрешница и санитарен јазол; 

б) поставување  на ограда покрај улицата до влезна-
та капија со помошно влезна-излезна капија и санација 
на постоечката ограда; 

в) изработка  на премини преку колосеците број 19, 
20, 21, 22 и вградување на лизгалки на  колосеците 
пред премините; 

г) обележување на паркинг места и набавка на таб-
ли со насоки на движење; 

д) набавка на површинска вага за мерење на патни 
возила; 

ѓ) набавка и монтажа на разгласен уред; 
е) обезбедување на видео надзор и радио врска и 
ж) проверка и санација на постоечкото станично 

осветлување, на постоечката хидрантска и атмосферска 
канализација. 

Зa сите позиции за изградба и санација постои про-
ектна документација,техничка спецификација за наба-
вка на новите системи, како и проект за  сообраќајно 
решение за терминалот во станицата.   

13. Набавка на мостовски прагови                                                              
                                                      3.000.000,00 денари 
Набавката на мостовските прагови е предвидена за 

замена на трули мостовски прагови на мост на Км. 
458+119 и инундација на Км. 458+234 на пругата Тру-
барево Отпремна – Драчево во количина од 41 м³  
(36.6912 м³ и 4.3088м³ ). 

14. ДДВ за ремонт на коридор 10                                                               
                                                    80.000.000,00 денари 
Продолжување на ремонтот на коридор 10 во дол-

жина од 52 км.Работите се финансираат со кредит на 
ЕБРД. Овие средства се наменети за исплата на обвр-
ската по основ на ДДВ. 

15. ДДВ за изградба на пруга Куманово - Беља-
ковци                                               34.000.000,00 денари 

Отпочнување на работите за рехабилитација на 
пругата Куманово – Бељаковци финансиран по пат на 
заем од Европска банка за обнова и развој. Овие средс-
тва се наменети за исплата на обврските по основ на 
ДДВ.  

16. Екпропријација на пруга Куманово-Беља-
ковци                                               10.000.000,00 денари 

За отпочнување на работите за рехабилитација на 
пругата Куманово – Бељаковци потребно е со средства-
та од програмата да се изврши експропријација на зем-
јиштето по изработениот основен  проект, т.е од изра-
ботениот елаборат за експропријација. 

17. Консултантски услуги и ревизија на проекти                             
                                                    10.000.000,00 денари 
Овие средства од програмата ќе бидат за исплата  

на консултантски услуги,ревизија на проекти и израбо-
тка на тендерска документација за надзор и градба. 

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

Бр. 41-9263/1-12 Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година на Владата на Република 

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

161. 
Врз основа на член 99 став 7 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на  
3.01.2013 година, донесе 

 
Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ-
ОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 

ПРВ ДЕЛ 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
Со оваа програма се уредува изградбата и одржува-

њето на станбениот простор во сопственост на Репуб-
лика Македонија за 2013 година, преку утврдување на 
глобалната и посебните цели на програмата, физичките 
и финансиските показатели за станбената изградба, из-
ворите на финанасирање, стопанисувањето со станбе-
ниот простор, одржувањето, подобрувањето на услови-
те на домувањето, утврдувањето на висината на заку-
пот, евидентирањето, организирањето и изградбата  на 
станбен и деловен простор каде инвеститор е Републи-
ка Македонија. 

 
Проектирани цели на програмата      
 
Глобална цел на програмата: 
 
- Интензивирање на стопанската активност на гло-

бално ниво со проектирани инвестициони активности 
на полето на градежништвото, изградба на станови за 
лица во социјален ризик и други ранливи групи и кон-
тролирано намалување и одржување на цената на ста-
новите наменети за продажба и станови за станбено не-
обезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизира-
ни лица, самохрани родители, самци и други станбено 
необезбедени лица), како и релаксирање на условите на 
продажба со цел поголема достапност на становите за 
задоволување на станбените потреби на граѓаните на 
Република Македонија, како и одржување на станбени 
згради и станови во сопственост на Република Македо-
нија. 

 
Посебни цели на програмата 
 
- Довршување на почнатите програми за изградба и 

одржување на станови сопственост на Република Ма-
кедонија;  

- Отпочнување на изградба на нови објекти со ста-
нови наменети за продажба; 

- Изградба на станови за станбено необезбедени ли-
ца (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, само-
храни родители, самци и други станбено необезбедени 
лица); 

- Изградба на  станови за лица во социјален ризик и 
други ранливи групи; 

- Реализација на обврските на Република Македо-
нија, согласно законски прописи: - обезбедување стан-
бени единици, која произлегува од важечките законски 
прописи (станови за службени потреби, станови кои се 
доделуваат согласно Законот за денационализација и 
согласно Законот за посебни права на припадниците на 
безбедносните сили на Република Македонија и члено-
вите на нивните семејства); 

- Изградба, адаптација и реконструкција на објекти 
согласно донесени Одлуки на Владата на Република 
Македонија; 
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- Изградба на источна и западна трибина на Нацио-
нална Арена Филип II Македонски, рушење на постој-
ната источна и западна трибина, фасадно обликување и 
илуминација на Национална Арена Филип II Македон-
ски, реконструкција на јужна трибина и реконструкци-
ја на спортскиот терен (борилиште) на Национална 
Арена Филип II Македонски, довршување целосно на 
изградбата на поттрибинскиот простор на северна три-
бина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на 
источна и западна трибина, опремување на Национална 
Арена Филип II Македонски (борилиште и поттрибин-
скиот простор) и учество во изградбата на инфрастру-
ктурна мрежа и објекти; 

- Реализација на програми на Владата на Република 
Македонија со цел обезбедување на станови за посебна 
категорија на граѓани; 

-  Изградба на катни гаражи во Скопје; 
- Процентуално учество на Акционерското друштво 

за изградба и одржување на станбен простор и деловен 
простор од значење за Републиката –Скопје во заед-
ничка изградба на објектите Јавна администрација - 
Државни институции  во Скопје и Административен 
објект на ул. ,,Македонија“ во Скопје 

- Стопанисување со станбен и деловен простор; 
- Инвестиционо и тековно одржување на станбен и 

деловен простор; 
- Подобрување на условите на домувањето во по-

стојните станбени згради и станови; 
- Утврдување на висината на закупот и политиката 

на склучување договори за закуп на станбен и деловен 
простор; 

- Водење на единствена евиденција на станбен и де-
ловен простор со кој стопанисува Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен про-
стор и со деловен простор од значење за Републиката; 

- Организирање и изградба на станбен и деловен 
простор чиј инвеститор е Република Македонија;  

- Локациите се обезбедени на земјиште во сопстве-
ност на Република Македонија 

Во  оваа  програма   се  дадени   физички   и   фи-
нансиски   показатели   на објектите со станбен и дело-
вен простор. 

Становите наменети за станбено необезбедени лица 
(млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохра-
ни родители, самци и други станбено необезбедени ли-
ца), ќе се продаваат согласно Одлуката за продажба на 
станови на кои права, должности и одговорности во 
поглед на располагањето има Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија”  бр. 
34/96, 16/99, 64/01, 54/06, 58/10 и 59/10).  

Становите наменети за продажба во новопредвиде-
ните објекти за изградба, во целост ќе се финансира од 
продажба на станбениот и деловен простор во изград-
ба. Продажбата на целокупниот проектиран простор ќе 
се врши со 100% плаќање од пазарната продажна цена 
и во постапка определена со акт на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен про-
стор и со деловен простор од значење за Републиката.  

За реализација на ваквиот начин на продажба од 
особена важност се одредбите на Законот за катастар 
на недвижности и неговата примена. 

Акционерското друштво за изградба и стопанисува-
ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката, може да ја организира продажбата 
на становите преку користење на финансиски услуги 
од деловните банки, како и странски (меѓународни) 
финансиски институции или конзорциуми. 

ВТОР ДЕЛ 
ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

ВО ТЕКОТ НА 2013 ГОДИНА 
 

ГЛАВА  I 
ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
I.1. Довршување на станови во градба од пред-

ходни програми наменети за продажба  
 
Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката на територија на Република Македо-
нија во претходните години има во градба вкупно 10 
објекти со  527 стана со вкупна површина од 33.969,96 
м2,  деловен простор со површина од 1.966,66 м2 и га-
ражи со површина од 6.744,79 м2 и 325 подруми со по-
вршина од 2.113,59 м2 

Завршување и предавање во употреба на објектите 
се предвидува во  2013 год. Досегашниот физички на-
предок на овие објекти изнесува просечно 55,38%, во 
2013 година ќе се реализираат 44,62%. Довршувањето 
на становите во градба од претходните годишни про-
грами наменети за продажба се дадени во прилог бр. 1, 
односно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8, кои се составен дел на оваа програма. 

 
I.2. Изградба на објекти со станови наменети за 

продажба  
На територија на Република Македонија во наред-

ниот период се планира изградба на  вкупно 40 нови 
објекти со 2.176 стана со вкупна површина од 
135.102,16 м2, деловен простор со површина од 
11.501,73 м2, гаражи со површина од 31.844,90 м2 и 
730 подруми со површина од 5.600,59 м2.  

Завршување и предавање во употреба на објектите 
се предвидува во 2014 и 2015 година. Досегашниот фи-
зички напредок на овие објекти изнесува просечно 
0,59%,  во 2013 година ќе се реализираат 7,10%, а оста-
натите 92,31% ќе се реализираат во 2014 и 2015 година.  
Становите ќе се продаваат по пазарни продажни цени и 
тоа 100% од продажната цена во тек на градбата. 

Изградбата на објектите со станови наменети за 
продажба се дадени во прилог бр. 2, односно финанси-
ските показатели се дадени во прилог бр. 8, кои се со-
ставен дел на оваа програма. 

 
I.3 Станови за станбено необезбедени лица (мла-

ди брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани 
родители, самци и други станбено необезбедени ли-
ца) 

Со оваа програма се предвидува продолжување на 
активностите, односно изградба на станови наменети 
за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, 
инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и 
други станбено необезбедени лица) на 3 објекти со 119 
стана  со вкупна површина од 6.569,15 м2, деловен 
простор со површина од 527,15 м2, гаражи со површи-
на од 735,28 м2 и 82 подруми со површина од 528,00 
м2. Просечната површина на становите изнесува 55,20 
м2 . 
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Становите ќе се продаваат на млади брачни двојки, 
со возраст на двајцата сопружници најмногу до 38 го-
дини и кои се во брак најмногу 8 години во зависност 
од бројот на децата, и самохрани родители во завис-
ност од период на самохран родител и бројот на деца-
та, инвалидизирани лица, самци и други станбено нео-
безбедени лица кои се државјани на Република Маке-
донија и кои не поседуваат стан, куќа или куќа за од-
мор и рекреација во лична сопственост, во сопственост 
на брачниот другар и децата на територија на Републи-
ка Македонија. Предност при купување на овие стано-
ви ќе имаат брачните парови, самохрани родители, ин-
валидизирани лица, самци и други станбено необезбе-
дени лица кои имаат постојано место на живеење во 
местото каде е изграден станот. Спроведување на по-
стапката за распределба на становите во зависност од 
бројот на бодови ќе се врши по електронски пат во Ми-
нистерството за транспорт и врски. Постапката и начи-
нот на плаќање ќе се врши согласно Одлуката за про-
дажба на станови на кои права, должности и одговор-
ности во поглед на располагањето има Република Ма-
кедонија. (,,Службен весник на Република Македонија”  
бр. 34/96, 16/99, 64/01 и 54/06).  

Завршувањето на овие објекти се очекува во текот 
на 2014-2015 година, Досегашниот физички напредок 
на овие објекти изнесува просечно 4,45%, во 2013 го-
дина ќе се реализираат 3,48%, а останатите 92,07% ќе 
се реализираат во 2014-2015 година. 

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 3, 
односно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8  кои се составни делови на оваа програма. 

 
I.4.Изградба на станови за лица во социјален ри-

зик и други ранливи групи 
Со оваа програма, се планира продолжување на 

активностите за изградба на објекти со станови за лица 
во социјален ризик и други ранливи групи и тоа 32 об-
јекти со 1.754 стана со вкупна површина од 72.643,70 
м2, деловен простор со површина од 2.160,94 м2, гара-
жи со површина од 353,97 м2 и 1.710 подруми со повр-
шина од 10.520,04 м2.  

Деловниот простор ќе биде издаден под закуп, а од 
закупнината ќе се одвојуваат средства за одржување по 
претходно изготвена програма. 

Објектите се рализираат во период на градба 2007-
2015 год.  

Досега се изградени 11 објекти со 559 станa и тоа 
еден објект во Македонска Каменица со 29 стана,  два 
објекти во Скопје објект 3.1 и 3.2 Ѓорче Петров Јурија 
со вкупно 102 стана, еден објект во Кавадарци со 30 
стана, еден објект во Охрид со 71 стан, еден објект во 
Кичево со 32 стана, еден објект во Кочани со 29 стана, 
еден објект во Крива Паланка со 46 стана, еден објект 
во Битола со 78 стана, еден објект во Штип со 91 стан 
и еден објект во Берово со 51 стан. 

Во 2013 година со градба ќе отпочат 6 (шест) обје-
кти со 544 стана и тоа еден објект во Скопје на улица 
Босна и Херцеговина со 312 стана, еден објект во Ресен 

со 18 стана, еден објект во Демир Хисар со 25 стана, 
еден објект во Прилеп со 76 стана, еден објект во Коча-
ни со 43 стана и еден објект во Гостивар со 70 стана.  

Останатите 651 стан во Македонски Брод, Струми-
ца, Пехчево, Сарај, Гевгелија, Виница, Куманово, Све-
ти Николе, Пробиштип, Неготино, Тетово,  Дебар и Ве-
лес со градба ќе отпочнат во 2014 година. 

Просечната цена на чинење за изградба изнесува 
575 Евра/ м2  плус ДДВ.  

Распределбата на овие станови под закуп се врши 
согласно Одлуката за распределба на социјалните ста-
нови како и условите за нивно користење изградени по 
програмата за изградба и одржување на станови сопс-
твеност на Република Македонија ( „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 96/09 и 122/10). 

Досегашниот физички напредок на целиот проект 
изнесува просечно 30,17%, во 2013 година ќе се реали-
зираат 9,60%, а останатите 60,23% ќе се реализираат во 
2014 и 2015 година. 

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 4, 
односно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8  кои се составни делови на оваа програма. 

 
I.5 Откуп на готови станови заради спроведува-

ње на Законот за денаци¬онализација и Законот за 
посебни права на припадниците на безбедносните 
сили на Република Македонија и членовите на нив-
ните семејства 

Согласно Одлуката за обезбедување на станови за 
спроведување на Законот за денационализација и Зако-
нот за посебните права на припадниците на безбеднос-
ните сили на Република Македонија и членовите на 
нивните семејства (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 27/05), за потребите на Комисијата за 
станбени прашања при Владата на Република Македо-
нија за обезбедување станови заради реализација на 
овие закони се врши откуп на готови станови и тоа: 

-Откуп на готови станови за спроведување на Зако-
нот за денационализација и Законот за посебни права 
на припадниците на безбедносните сили на Република 
Македонија и членовите на нивните семејства 

- 115 стана со вкупна површина 6.638,25 м2 
Откуп на 120 станови во просек по 60 м2 во при-

градските населби и да се отстапат на лицата кои што 
се во овие категории  

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 6, 
односно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8  кои се составни делови на оваа програма. 

 
I.6.  Довршување и изградба на објекти по Одлу-

ки на Владата на Република Македонија 
-Согласно донесените Одлуки на Владата на Репуб-

лика Македонија, Акционерското друштво за изградба 
и стопанисување со станбен простор и со деловен про-
стор од значење за Републиката  во текот на 2013 годи-
на ќе ги довршува со градба или ќе отпочне со градба 
на  следните објекти: 
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Физичките показатели се дадени во прилог бр. 6, 
односно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8  кои се составни делови на оваа програма. 

 
Рекапитулар на предвидената станбена изградба ко-

ја се очекува да се одвива во текот на 2013 - 2015 годи-
на претставуваат: 4.811 стана со вкупна површина од 
262.123,21 м2, деловен простор со површина од 
16.156,52 м2, гаражи со површина 39.678,94 м2 и 2.842 
подруми со површина од 18.762,22 м2. 

Рекапитуларот на предвидената станбена изградба е 
даден во прилог бр. 7 кој е составен дел на оваа програ-
ма. 

 
ГЛАВА II 

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СО ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И СРЕДСТВАТА 

 
II.1. Финасиски показатели за довршување на 

станови во градба од претходни програми наменети 
за продажба 

Вкупното чинење на објектите со станови во градба 
од поранешните програми, наменети за продажба, из-
несува 1.430.831.682,00 денари плус ДДВ.  До крајот 
на 2012 година вложувањата во овие објекти изнесува-
ат 792.411.682,00 денари плус ДДВ, а потребните 
средства за нивното целосно завршување изнесуваат 
638.420.000,00 денари плус ДДВ. Во текот на 2013 го-
дина се предвидува да се вложат сите потребни средс-
тва во износ од 638.420.000,00 денари плус ДДВ,  кои 
ќе ги финансира Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен про-
стор од значење за Републиката, а ќе се обезбедат од 
предвидените извори на финансирање во Глава III од 
оваа програма.  

 Објектите се во фаза на градба и се очекува нивно 
квалитетно довршување и давање во употреба во 2013 
година. 

 
II.2. Финасиски показатели за изградба на обје-

кти со станови наменети за продажба 
Вкупното чинење на објектите со станови наменети 

за продажба изнесува 6.158.193.557,00 денари плус 
ДДВ.  До крајот на 2012 година вложувањата во овие 
објекти изнесуваат 36.312.849,00 денари плус ДДВ, а 
потребните средства за нивно целосно завршување из-
несуваат 6.121.880.708,00 денари плус ДДВ. Во текот 
на 2013 година ќе се вложат средства во висина од 
437.370.000,00 денари плус ДДВ,  кои ќе ги финансира 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката, а ќе се обезбедат од предвидените извори 
на финансирање во Глава III од оваа програма. Остана-
тите 5.684.510.708,00 денари ќе се вложат во текот на 
2014-2015 година. 

За овие објекти се очекува нивно квалитетно довр-
шување и давење во употреба во 2014-2015 година. 

 
II.3 Финансиски показатели за изградба на ста-

нови за станбено необезбедени лица (млади брачни 
двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, 
самци и други станбено необезбедени лица)   

Вкупното чинење на објектите со станови за стан-
бено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвали-
дизирани лица, самохрани родители, самци и други 
станбено необезбедени лица) изнесува 273.395.610,00 
денари плус ДДВ. До крајот на 2012 година вложува-
њата во овие објекти изнесуваат 12.154.528,00 денари 
плус ДДВ. За нивно целосно завршување потребни се 

средства во висина од 261.241.082,00 денари плус ДДВ. 
Во текот на 2013 година се очекува да се вложат средс-
тва во износ од 9.510.000,00 денари плус ДДВ, кои ќе 
ги финансира Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен про-
стор од значење за Републиката, а ќе се обезбедат од 
предвидените извори на финансирање во Глава III од 
оваа програма. Останатите 251.731.082,00 денари плус 
ДДВ ќе бидат вложени во текот на 2014-2015 година. 

 
II.4.  Финансиски показатели за изградба на ста-

нови за лица во социјален ризик и други ранливи 
групи 

Вкупното чинење објектите со станови за лица во 
социјален ризик и други ранливи групи  (изградба на 
социјални станови)  изнесува 3.304.026.180,00 денари 
со ДДВ. Вредноста на чинење без ДДВ, но со вклучена 
вредност на градежното земјиште на локациите пред-
видени за изградба на објектите, како и вкалкулирани 
4% за имплементација на Проектот изнесува околу 50,7 
милиони Евра. 50% (25,35 милиони Евра) се обезбеду-
ваат со кредит од Банката за развој при Советот на 
Европа (Проект F/P 1674). Останатите 50%, како и из-
градбата на деловниот простор и трошоците за ДДВ ќе 
бидат финансирани од страна на Владата на Република 
Македонија со средства од Буџетот за 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 година, како и со средс-
тва на Акционерското друштво за изградба и стопани-
сување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката од сопствено работење. 

До 31.12.2012 година платени се средства во висина 
од 996.980.847,00 денари кои се  обезбедени од следни-
те извори: 

- 645.669.930 денари платени од страна на Републи-
ка Македонија (од досегашните Буџети на Република 
Македонија и средства од сопствано работење на Ак-
ционерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката – Скопје) ;  

- 351.310.917,00 денари од кредитот од Советот на 
Европа 

Во 2013 година потребни се средства во висина од 
317.144.000,00 денари 

- 22.300.000 денари предвидени средства за изград-
ба на социјални станови во основниот Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2013 година 

- 122.620.000 денари предвидени средства за из-
градба на социјални станови во Буџетот на Република 
Македонија за 2013 година по основ на заеми 

- останатите 172.224.000 ќе се обезбедат од  средс-
твата стекнати од продажба на деловниот простор  кои 
наменски ќе бидат префрлени во Буџетот на Република 
Македонија за оваа намена 

 
II.5. Финансиски показатели за откуп на готови 

станoви заради спроведување на Законот за денаци-
онализација и Законот за посебни права на припад-
ниците на безбедносните сили на Република Маке-
донија и членовите на нивните семејства 

Вкупното чинење на становите кои се откупуваат 
заради спроведување на Законот за денационализација 
и Законот за посебни права на припадниците на безбед-
носните сили на Република Македонија и членовите на 
нивните семејства изнесува 563.686.846,27 денари. 

Чинење на 115 стана кои се откупуваат заради 
спроведување на Законот за денационализација и Зако-
нот за посебни права на припадниците на безбедносни-
те сили на Република Македонија и членовите на нив-
ните семејства изнесува 263.686.864,27 денари и истите 
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треба да се обезбедат од Буџетот на Република Маке-
донија, со средства кои се обезбедуваат од продажбата 
на општествените станови, во согласност со динамика-
та на донесените решенија од Комисијата за станбени 
прашања на Владата на Република Македонија (соглас-
но точка 2 од Извадокот на Нацрт-записникот од Се-
думдесет и шестата седница на Владата на Република 
Македонија, одржана на 2.06.2009 година). 

Чинење на 120 стана,  (во просек по 60 м2), на ста-
ро, во приградските населби каде што се поевтини ста-
нови, кои се откупуваат заради спроведување на Зако-
нот за денационализација и Законот за посебни права 
на припадниците на безбедносните сили на Република 
Македонија и членовите на нивните семејства, изнесу-
ва околу 300.000.000 денари и истите треба да се обез-
бедат од Буџетот на Република Македонија со средства 
кои се обезбедуваат од продажбата на општествените 
станови, во согласност со динамиката на донесените 
решенија од Комисијата за станбени прашања на Вла-
дата на Република Македонија. Исто така доколку се 
доврши изградбата на некој станбен објект од страна 
на Акционерското друштво за изградба и стопанисува-
ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката, согласно проценката дали одгова-
раат становите, дел од становите ќе се наменат за оваа 
категорија. 

 
II.6.  Финансиски показатели за довршување и 

изградба на објекти по Одлуки на Владата на Ре-
публика Македонија 

Вкупното чинење за довршување и изградба на об-
јектите по Одлуки на Владата на Република Македони-
ја изнесува 5.226.382.750,00 денари со вклучен ДДВ. 
До крај на 2012 година вложени се средства во висина 
од 1.624.480.854,00 денари со вклучен ДДВ. За целосно 
довршување на овие објекти потребни се уште 
3.601.901.896,00 денари со вклучен ДДВ, а во 2013 го-
дина ќе бидат вложени средства во висина од 
1.065.565.417,00 денари со вклучен ДДВ. Изворите на 
средства за овие објекти се наведени во Глава III од 
оваа програма. За објектите од табелата I.6. Довршува-
ње и изградба на објекти по Одлуки на Владата на Ре-
публика Македонија, и тоа од реден број 1 до реден 
број 5 во моментов не се обезбедени средства и истите 
ќе се реализираат кога ќе бидат обезбедени средства за 
оваа намена. 

За објектот под реден број 6 од Табела I.7 од прило-
гот бр.7, средствата се обезбедуваат по основ на диви-
денда за 2005 година од АД ГТЦ, која е резултат на ос-
тварените приходи од продажба на деловниот простор 
и од средствата од остварената продажба на Светскиот 
Бизнис Центар во Скопје. 

За изградба на Источна и Западна трибина на Наци-
онална Арена Филип II Македонски, рушење на постој-
ната источна и западна трибина, фасадно обликување и 
илуминација на Национална Арена Филип II Македон-
ски, реконструкција на јужна трибина и реконструкци-
ја на спортскиот терен (борилиште) на Национална 
Арена Филип II Македонски, довршување целосно на 
изградбата на поттрибинскиот простор на северна три-
бина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на 
источна и западна трибина, опремување на Национална 
Арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и 
поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на 
инфраструктурна мрежа на објекти како и за изградба 
на TV COMPOUND - паркинг за репортажни коли за 
Национална арена Филип II Македонски во  Скопје, за 
целосно ставање во функција на реконструираниот 
спортски терен и борилишта, осветлување на атлетски-
те патеки, како и на дел од трибинскиот и подтрибин-

скиот простор, во 2013 година потребни се средства во 
висина од 170.000.000,00 денари со вклучен ДДВ, кои 
се обезбедуваат од предвидените извори на финансира-
ње во Глава III од оваа програма. 

За целосно завршување со изградбата на источната 
трибина, трибински и подтрибински простор со инста-
лации, фасадно обликување и илуминација  и партер 
потребни се ориентационо околу 300.000.000 денари. 
За да се обезбедат доволно финансиски средства, Ак-
ционерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен и со деловен простор од значење за Република-
та објави ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС каде што се повикува-
ат сите правни и физички лица кои се заинтересирани 
за користење на деловен простор под долгорочен закуп 
во Националната Арена „Филип II Македонски“ да до-
стават Писмо на намери. Со обебедување на финанси-
ски средства со долгорочен закуп, би се пристапило 
кон реализација најпрво на источната трибина, а потоа 
со ист начин на финансирање и на останатите трибини 
со што би се заопкружил целиот објект Национална 
Арена Филип II Македонски во Скопје. 

Вкупното чинење на изградбата на катните гаражи 
во Скопје на градежните парцели  5.13 и 6.7 од планот 
Мал ринг и 9.13 од планот на Голем ринг изнесува 
1.307.700.000 денари. За изградба на трите гаражи, во 
2013 година предвидени се да се потрошат 848.300.000 
денари од кои 254.490.000 денари средства од Акцио-
нерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката (обезбедени од предвидените извори на 
финансирање во Глава III од оваа програма) и 
593.810.000 денари од банкарски кредити 

Вкупното процентуално учество на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен про-
стор и со деловен простор од значење за Републиката 
на изградбата на објектите на улица Македонија (ред. 
број 10 и 11 од Табела I.6 од прилогот бр.6) изнесува 
107.660.775,00 денари со вклучен ДДВ. Досега се вло-
жени средства во висина од 2.712.649 денари со ДДВ, а 
во 2013 година се очекува да се вложат средства во ви-
сина од 55.965.417,00 денари со вклучен ДДВ кои се 
обезбедуваат од предвидените извори на финансирање 
во Глава III од оваа програма.  

Рекапитуларот  на финансиски средства е даден во 
прилог бр. 8  кој е составен дел на оваа програма.  

 
ГЛАВА III 

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
ВО ДЕЛОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН ПРОСТОР 
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-

ЈА ЗА 2013 ГОДИНА  
За реализација на програмата во делот за изградба 

на станбен простор, во 2013 година вкупно потребни се 
средста во висина од 2.468.009.417,00 денари, кои се 
обезбедуваат од следните извори на финансирање: 

За изградба на станови за лица во социјален ризик:  
- 22.300.000 денари предвидени средства за изград-

ба на социјални станови во основниот Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2013 година. 

- 122.620.000 денари предвидени средства за из-
градба на социјални станови во Буџетот на Република 
Македонија за 2013 година по основ на заеми. 

- 172.224.000 денари се обезбедат од  средствата 
стекнати од продажба на деловниот простор  кои на-
менски ќе бидат префрлени во Буџетот на Република 
Македонија за оваа намена.  

За изградба на катни гаражи во Скопје 
 
- 593.810.000 денари од банкарски кредити 
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ТРET ДЕЛ 
Стопанисување со станбен простор и со деловен про-
стор од значење за Републиката и негово инвестиционо  

и тековно одржување” 
 

ГЛАВА I 
,,Стопанисување со станбен простор и со деловен  

простор од значење за Републиката” 
 
Стопанисувањето со станбениот простор и со де-

ловниот простор од значење за Републиката го врши 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката. 

 
ГЛАВА II 

 
Инвестиционо и тековно одржување на станбен 

простор 
1. Оцена за состојбите  
 
Оцената за состојбите во врска со одржувањето на 

станбениот простор во оваа програма се прикажува 
преку: физичките показатели  наведени во Прегледи на 
станови по „квалитет на градбата” „структура на стано-
ви”, „вкупно станови со вкупна површина“ и според 
„статус на користење”. 

 
1.1  Физички показатели за станбените згради и 

станови 
 
Состојбата на станбениот фонд кој е предмет на ин-

вестиционо одржување искажан преку физички показа-
тели врз основа на состојба 25.11.2012 година според 
квалитетот на градба, структурата на станови, бројот 
на вкупно станови со вкупна површина и според статус 
на користење се прикажува како што следи: 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
Вкупниот број на станови сопственост на Републи-

ка Македонија според кавалитетот на градба искажани 
со состојба 25.11.2012 година  изнесува 5.129, од кој 
број искажани според квалитетот на градба се: 

 
- бројот на станови од тврда градба изнесува 3.852 

стана; 

- бројот на станови монтажна градба изнесува 341 
стана; 

- бројот на станови во субстандардна состојба изне-
суваат 936 стана  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бројот на двособни  станови е најголем и изнесува 

2.115 стана, бројот на еднособни станови изнесува 
1.548 бројот на трособни станови изнесува 659  бројот 
на четирисобни станови е 116 стана и бројот на гарсо-
њери изнесува 691 стана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкупната површина на становите сопственост на 

Република Македонија искажано врз основа на  состој-
ба 25.11.2012 година изнесува 261.361,37 м2  

 
Според површината на становите може да се кон-

статира дека најголем број на станови има во Скопје 
2.121 со површина од 100.717,42 м2, што претставува 
38,54 % од вкупната површина.  
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Разликата во вкупниот број на станови (од 22 стана) 

која се јавува за подружница Скопје во претходните та-
бели 1, 2 и 3 (2.121 стана), споредено со податоците во 
Табела 4 (2.143 стана), произлегува од состанарски од-
нос на станарите.  

Бројот на становите искажан со состојба 25.11.2012  
година според статусот на користењето од страна на 
корисниците на становите со статус на станарско право 
изнесуваат 1.459  стана. 

За разлика од останатиот број на станови за кои не 
е решен статусот на корисниците, овој број на корис-
ници во пракса не предизвикува посебни проблеми, за-
тоа што е решен нивниот статус во однос на користе-
њето. Меѓутоа, за останатите видови на корисници, 
статусот на користењето на становите е проблематичен 
се до неговото конечно  решавање. 

Рекапитуларниот приказ на корисниците со нере-
шен статус на користењето е следниот: 

 
- корисници на станови со времени решенија 1.355 
- корисници на станови без соодветна доку-
ментација       714 
корисници на станови бесправно вселени   650 
корисници на станови со друг вид на кори-
стење  973 
ВКУПНО:  3.692 

 
Корисници на станови со времени решенија 
 
Во оваа категорија на корисници на станови со вре-

мени решенија во најголем број случаеви се станови 
ангажирани за реализација „Програмите за уредување 
на градежно земјиште на Општините“, како и станови 
ангажирани за ранливи категории на граѓани, распре-
делени станови  по Проект ФП 1340 и Проект ФП 1674. 

 
Корисници без соодветна документација: 
 
Во оваа категорија се застапени оние семејства кои 

сместувањето не можат да го докажат со валидни доку-
менти, како и оние кои со текот на времето документи-
те ги изгубиле или гласат на починати корисници, а 
наследниците своето право не го оствариле преку соод-
ветна постапка, лица со поништени решенија. 

Корисници на станови бесправно вселени: 
  
Во оваа категорија на станови спаѓаат корисници на 

станови кои користат станови сопственост на Републи-
ка Македонија без правен основ.  

 
Друг вид на корисници: 
 
Во категорија друг вид на корисници спаѓаат стано-

вите во сопственост на поранешните ЈУ Републики, ка-
ко и станови издадени по основ на закуп согласно на 
Законот за домување, станови на хаусмајстори, нерас-
пределени станови согласно Проектот ФП 1340 и Про-
ект ФП 1674,  лица со Решенија за закуп и право на 
откуп по услови на Акционерското друштво за изград-
ба и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката-Скопје. 

 
Извори на средства 
 
Основен извор за финансирањето на активностите 

околу одржувањето на станбен простор претставува за-
купнината како цена на услугите за користење на ста-
новите наменета за одржување.  

Висината на средствата  од закупнината со кои се 
реализира   оваа програма, во делот за одржување на 
станбен простор се утврдува со Одлука на Одбор на 
Директори на Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен про-
стор од значење за Републиката. 

Поаѓајки од ваквите основи, апсолутните износи на 
финансиските средства во 2013та година за одржување 
на станбен простор на ниво на Република Македонија 
изнесуваат вкупно 13.200.250,00 денари или поединеч-
но по Подружници: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распределбата на планираните средства наменети 

за одржување на станбен простор по Подружници е на-
правена согласно планираниот број на становите и пла-
нираната наплатена закупнина за 2013та година, а сог-
ласно актот на Акционерското друштво за изградба со 
станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката, што е и основна рамка за вложувањата и 
интервенциите од страна на Подружниците. 
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ГЛАВА III 
Инвестиционо и тековно одржување на  деловен 

простор од значење за Републиката 
 
I.ОЦЕНА ЗА СОСТОЈБИТЕ                                                       
 
1.Преглед на деловен простор од значење за Репуб-

ликата според територијална  распределеност . 
 
Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката, покрај станбениот простор стопа-
нисува и со деловен простор од значење за Република-
та, прикажан во физички показатели во следниов табе-
ларен преглед:  

 
Табела 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бројот на деловните единици на ниво на Акционер-

ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката на 25.11.2012 година изнесува вкупно 1.310 делов-
ни единици со вкупна корисна површина од 133.139,59 
м2.  

Согласно оваа табела  најголем број деловни едини-
ци  има во Скопје 532 со вкупна површина 87.993,48 
м2  и  Битола со 442 деловни единици со вкупна повр-
шина од 26.228,71 м2  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Според квалитет на градба од вкупно 1.310  делов-
ни единици:  

- 891 деловни единици се од траен карактер; 
- 419 деловни единици се од времен карактер. 
           
II. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 
 
Основен извор на средства за финансирање на 

активностите околу тековното и инвестиционото одр-
жување на деловните згради и деловните простори 
претставува  закупнината. 

Мерките и активностите кои во текот на 2012та годи-
на беа превземени за зголемување на висината на напла-
тата на закупнината, планираните  средства за 2013та  го-
дина кои  ќе бидат ангажирани за одржување на деловни-
те згради и деловните простории на ниво на Република 
Македонија, се прикажани во табелата број 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Според прикажаната табела вкупните планирани 

средства за одржување на деловните згради и деловни 
простории изнесуваат 17.615.440,00  денари. 

 
III. МЕРКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПОЛИТИКА НА 

СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД 
ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 

 
Мерки за одржување 
 
При реализацијата на оваа програма треба да се имаат 

во предвид следните мерки заради обезбедување на подо-
бри услови за одржување на деловниот простор: 

1.  Да се склучат Договори за тековно и инвестици-
оно одржување со можен обем на работи, согласно 
определбите на Законот за јавни набавки и истиот ќе 
служи како основа за утврдување на пресметките за ре-
ализација на работите на одржувањето. 

2. Заради избегнување на појава од одредени мож-
ни штети, Акционерското друштво за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење на Републиката треба да ги преземе сите мер-
ки  на обезбедување и осигурување, со цел да се спре-
чат ваквите појави, дефинирајќи ги заемните обврски 
со корисниците на деловните простории како закупци, 
како и преку другите надлежни органи во Република-
та.“ 
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ГЛАВА IV 
Подобрување на условите на домувањето во  

постојните станбени згради и станови 
 
Поаѓајќи од досегашното искуство како и од утвр-

дените обврски, Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен про-
стор од значење на Републиката при реализација на 
оваа програма, а заради обезбедување подобри и пое-
фикасни услови за одржување на постојните станбени 
згради и станови, треба да го спроведе следното 

1. При спроведувањето на јавната набавка за инве-
стиционо одржување како оперативно дејствие во одр-
жувањето на станбените згради и станови,  треба да се 
поаѓа од претходно извршена анализа  на станбените 
згради и станови преку изготвување на  техничка доку-
ментација со предмер на количините на  работа и нив-
ната вредност. 

2. Планот за јавни набавки треба да кореспондира  
со паричните средства наменети за одржување  на 
станбените згради и станови утврдени во оваа програ-
ма. 

3. При интервенциите за одржување на повеќе стан-
бените објекти-станбени згради, со мешовита сопстве-
ност, од особена важност е досегашно дефинирање на 
делот на интервенциите кои се на терет на средствата 
предвидени со оваа програма.  

Реалното дефинирање на средствата за делот што  
се однесува за становите во сопственост на Република 
Македонија во повеќе станбените објекти-станбени 
згради, во секој случај,  треба да биде и облигационо 
регулирано, преку соодветен договор за интервенции 
во одржувањето  со сопствениците на посебните дело-
ви, почитувајќи го притоа донесениот План за одржу-
вање на станбената зграда. 

За реализација на претходното во станбените згра-
ди со мешовита сопственост потребна е соработка со 
заедницата на сопственици, односно со управителот на 
станбените згради кои на собирот на сопственици до-
неле одлука со зградата да управува управител, се со 
цел да се постигне рационална, економична и ефикасна 
реализација на интервенциите во одржувањето на стан-
бениот објект. 

 4.Заради избегнување на одредени можни штети од  
негрижата од одржувањето на  станбените објекти од 
било кои субјективни или објективни причини, (заед-
ница на сопственици, поединци, сопственици и друго) 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење на 
Републиката да покрене иницијатива за остранување на 
причините кои би довеле до можни штети. 

 
При отстранување на причините  за можните ште-

ти, Акционерското друштво за изградба и стопанисува-
ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње на Републиката е должно да ги користи сите овла-
стувања што се дадени со позитивните законски пропи-
си, а особено одредбите на Законот за домување  како 
основен  нормативен акт од областа  на домувањето, да 
и ги информира и да инсистира органите надлежни за 
оваа област да интервенираат  за остранување на при-
чините кои би довеле до можни катастрофи. 

ЧЕТВРТИ ДЕЛ  
 
Реализација на програмата 
                                
Оваа програма ќе ја реализира Акционерското 

друштво за изградба и стопанисување со станбениот 
простор и со деловниот простор од значење за Репуб-
ликата - Скопје, согласно Законот за домување („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 99/09, 57/10, 
36/11 и 54/11), и претставува основа за отпочнување на 
постапка за добивање на одобрение за градење, соглас-
но прописите за градење на објекти. 

 
ПЕТTИ ДЕЛ  
 
Завршни одредби 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-9698/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
162. 

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 3.1.2013 година, 
донесе 

 
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА  ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1.Средствата за Програмата за изработка на про-

сторни планови во Република Македонија за 2013 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 
2013 година („Службен весник на Република Македо-
нија”, бр.167/2012),  во износ од 2.500.000,00 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 Македо-
нија за 2011 и 2012 година. 

2.1. Годишен извештај за спроведување на Про-
сторниот план на Република Македонија за 2010 годи-
на                         1.000.000,00 денари.  

2.2. Просторен план за Скопски регион Предлог 
План –  предлог план                  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.41-9755/1 -12              Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република     
             Скопје                                      Македонија 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 
__________ 

163. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно 

и урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 
124/2010, 18/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 
година, донесе: 

 
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И 
ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА  ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО 2013 ГОДИНА  
1. Со оваа Програма се уредува изработка на урба-

нистички планови и државна и локална урбанистичка 
планска документација во 2013 година. Урбанистички-
те планови и државната и локалната урбанистичка 
планска документација чија изработка во 2013 година 
ќе се финансира од Буџетот на Република Македонија 
(раздел 13001 Министерство за транспорт и врски – 
Програма 3 – урбанизам и градежништво, Потпрограма 
30 – урбанизам и градежништво, ставка 425 - договор-
ни услуги, потставка 425640 – изработка на просторни 
и урбанистички планови),  се следните: 

 
1.1. Изработка на урбанистичко планска документа-

ција  
За акумулационо езеро на  Оризарска река 
1.500.000,00  денари 
 
1.2. Изработка на урбанистичко планска документа-

ција  
За Скијачки центар Попова Шапка. 
2.500.000,00  денари 
 
1.3. Изработка на урбанистичко планска документа-

ција за:  
Туристичко развојни зони  и Автокампови и Аква-

паркови  
5.000.000,00  денари 
 
1.4. Изработка на урбанистичко планска документа-

ција за 
Комерцијални и инфраструктурни објекти на маги-

стрални и регионални патишта. 
1.000.000,00 денари 
 
1.5. Изработка на урбанистичко планска документа-

ција  за  
Технолошко индустриски развојни зони и инду-

стриски зони 
5.500.000,00   денари 
1.6. Средства за изработка на ажурирани геодетски 

подлоги 
300.000,00 денари 

1.7. Средства за изработка на студии или елаборати 
за стратешка оценка на влијанието врз животната сре-
дина 

300.000,00 денари 
 
1.8. Средства за изработка на елаборати за услови 

за планирање за урбанистичко планска документација 
вон урбан опфат 

900.000,00 денари 
 
1.9. Средства наменети за довршување на урбани-

стички плански документации, чие изготвување е за-
почнато во 2012 година.  

4.000.000.00 денари 
  
                             В К У П Н О: 21.000.000,00 денари 
 
2. Изработката на урбанистичките планови и др-

жавната и локална урбанистичка планска документаци-
ја од оваа програма се врши од страна на Агенцијата  
за планирање на просторот на Република Македонија. 
Реализација на оваа програма се врши врз основа на 
договор меѓу Министерството за транспорт и врски и 
Агенцијата за планирање на просторот. 

3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа про-
грама ќе ја изврши Министерството за транспорт и вр-
ски за секоја задача одделно во зависност од степенот 
на извршување на задачата, а врз основа на барање за 
исплата со приложени: програма, договор, протокол и 
извештај за степенот на извршената задача доставено 
од Агенцијата за планирање на просторот, при што 
исплатата ќе се врши на следниот начин: 

- за урбанистичките планови 10% од вредноста на 
задачата ќе се исплати по доставување на одобрена 
планска програма, 80% од вредноста на задачата ќе се 
исплати по доставување на урбанистички план во фор-
ма на Нацрт план и 10% од вредноста на задачата ќе се 
исплати по доставување на урбанистичкиот план во 
форма на Предлог план; 

- за државна урбанистичка планска документација 
10% од вредноста на задачата ќе се исплати по доста-
вување на одобрена планска програма, а 90% од вред-
носта на задачата ќе се исплати по доставување на др-
жавната урбанистичка планска документација;  

- за локална урбанистичка планска документација 
изработена од Агенција за планирање на просторот, 
10% од вредноста на задачата ќе се исплати по доста-
вување на одобрена планска програма, а 90% од вред-
носта на задачата ќе се исплати по одобрување на ло-
калната урбанистичка планска документација со реше-
ние донесено од градоначалникот на општината. 

4. Министерството за транспорт и врски за реализи-
раните буџетски средства доставува извештај со фи-
нансиски показатели до Владата на Република Македо-
нија, заклучно со 31.01.2014 година. 

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
      Бр.41-10116/1 -12              Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република     
             Скопје                                      Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 
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164. 

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА ПРОГРАМА  
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 

ГОДИНА 
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    Бр. 41-9973/1-12               Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година               на Владата на Република  
           Скопје                      Македонија, 
                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk                                          contact@slvesnik.com.mk 
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2013 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. 
Цената на овој број е 350 денари. 


