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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
92. 

Врз основа на член 127 од Законот за полиција 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
114/2006 и 6/2009), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, 
донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УНИФОР-
МАТА И ОЗНАКИТЕ  НА УНИФОРМАТА НА  

ПОЛИЦИЈАТА 
 

Член 1 
Во Уредбата за униформата и ознаките на уни-

формата на Полицијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 106/2007) Прилогот бр. 3 се за-
менува со нов Прилог бр. 3, кој е составен дел на 
оваа уредба. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2011 
година. 

 
Бр. 51-7760/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
       Скопје                       Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада 

на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во 
врска со член 20 став 2 од Законот за експропријаци-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 10/2008, 
106/2008 и 156/2010), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА  
НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

На Агенцијата за државни патишта, како корисник 
на експропријацијата и се предаваат во владение нед-
вижности (земјиште) за потребите за изградба на дел 
од Коридор 10, делница  Демир Капија – Смоквица. 

Предмет на предавање во владение се недвижности 
(земјиште) на следните катастарски парцели: 

За КО Демир Капија: 
КП бр. 3979 П= 1750 м 2, врз основа на Решение 

У.бр. 25- 156/3 
КП бр. 3973/2  П= 195 м 2, врз основа на Решение 

У.бр. 25-163/4 
КП бр. 3974/2 П= 3816 м 2 врз основа на Решение 

У.бр. 25-161/4 
КП бр. 3974/2  П= 60 м 2 врз основа на Решение 

У.бр. 25-161/4 
КП бр. 3975/3  П= 54 м 2 врз основа на Решение 

У.бр. 25-161/4 
КП бр. 3829/1  П= 2677 м 2 врз основа на Решение 

У.бр. 25-199/2 
КП бр. 3949/2  П= 531 м 2 врз основа на Решение 

У.бр. 25-178/8 
КП бр. 3498/2  П= 29 м2 врз основа на Решение 

У.бр. 25-179/8 
КП бр.3498/3   П = 39 м2 врз основа на Решение 

У.бр. 25-179/8 
 
За КО Смоквица:    
КП бр. 956/2    П= 466 м 2 , врз основа на Решение 

У.бр. 25-244/4 
 

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

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

 
    Бр. 51-37                        Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
    Скопје                             Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
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94. 
Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И  

АДМИНИСТРАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија му престанува кори-
стењето на следната недвижна ствар во сопственост на 
Република Македонија: 

 
Опис:             Деловна просторија 
Адреса:          ул.„Маршал Тито“ бр. 12, 

    Демир Хисар 
Површина (м2):        23,00 
Катастарска парцела (КП):   1810 
Катастарска општина (КО):  Демир Хисар 
Имотен лист бр.:       2113 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење на Министерството за информа-
тичко општество  и администрација без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија и Министерството за информа-
тичко општество и администрација, во рок од 15 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-7689/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
    Скопје                           Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

95. 
Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И  

АДМИНИСТРАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија му престанува кори-
стењето на следната недвижна ствар во сопственост на 
Република Македонија: 

Опис:  Деловна просторија број 5 
Адреса: бул.„Македонија“ К2  

(зграда Делчевчанка), Делчево 
Површина (м2): 31, 05 
Катастарска парцела (КП): 6702/3 
Катастарска општина (КО): Делчево 
Имотен лист бр.: 10546 
 

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

на трајно користење на Министерството за информа-
тичко општество и администрација без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија и Министерството за информа-
тичко општество и администрација, во рок од 15 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-7690/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
      Скопје                           Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

96. 
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 и 97/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

БИТОЛА  ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2011 година на ЈП „Стреже-
во“ Битола за 2011 година бр.02-1080/2 од 16.12.2010 
година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата, одржана на 16.12.2010 година. 

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

 
Бр. 51-7801/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
        Скопје                     Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

97. 
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), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  ден 12.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА  ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за внатрешни работи му престанува кори-
стењето на движна ствар една базна станица за издава-
ње на дипломатски и службени пасоши на Министерс-
твото за надворешни работи.  
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Член  2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

времено  користење за период од десет години, без на-
доместок на Министерството за надворешни работи. 

 
Член 3 

Министерот за внатрешни работи склучува договор 
со министерот за надворешни работи  со кои се уреду-
ваат  правата и обврските за движната ствар од  член 1 
од оваа одлука  кои се дава на времено користење. 
       

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

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

 
Бр. 51-7915/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
         Скопје                     Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

98. 
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр.52/91),  и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ, СО СЕДИШТЕ ВО 
РИО ДЕ ЖАНЕИРО 

 
Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 
Федеративна Република Бразил, со седиште во Рио де 
Жанеиро. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 51-7975/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
      Скопје                           Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

99. 
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за техно-

лошко индустриски развојни зони („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 
139/09 и 156/10), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДИ-
РЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИ-

СКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма со Финансиски план на Дирекцијата за техно-
лошки индустриски развојни зони за 2011 година бр. 
01-1554/1 од 22.12.2010 година, донесена од Управниот 
одбор на Дирекцијата, на седницата, одржана на 
22.12.2010 година. 

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

 
Бр. 51-7977/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
      Скопје                          Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

100. 
Врз основа на член 39 став 5 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 158/10), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
12.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА–СОБИРЕН КВАРЦ НА ЛЕЖИ-
ШТЕТО КО С. ПОМЕНСКО И КО С. СТЕПАНЦИ,  

ОПШТИНА ИЗВОР–ВЕЛЕШКО 
 
1. Договорот за концесија за експлоатација на мине-

рална суровина–собирен кварц на лежиштето КО 
с.Поменско и КО с.Степанци, општина Извор–Велешко 
бр.08-2276 од 28.03.2000 година, еднострано се раски-
нува заради неплаќање на концесискиот надоместок од 
страна на концесионерот. 

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

  
      Бр. 51-8016/1                Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година          на Владата на Република  
         Скопје                                Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
101. 

Врз основа на член 54, став 2 и 54-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  12.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 

ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движната ствар: 

- возило – Џип UAZ со регистарска ознака К12574, 
број на шасија 320523, број на мотор 90601229, година 
на производство 1979. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
без надомест на трајно користење на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со гене-
ралниот директор  на Јавното претпријатие за стопани-
сување со шуми „Македонски шуми“, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движната ствар од член 1 
од оваа одлука кое се дава на трајно користење. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

                                                                   
Бр. 51-8043/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
     Скопје                          Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

102. 
Врз основа на Договорот за слободна трговија меѓу 

Република Македонија и Република Турција, Догово-
рот за слободна трговија меѓу Република Македонија и 
Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Репуб-
лика Македонија и ЕФТА државите, Договорот за из-
менување и пристапување кон Централно-европскиот 
договор за слободна трговија меѓу Република Албани-
ја, Босна и Херцеговина, Република  Хрватска, Репуб-
лика Македонија, Република Молдова, Република Црна 
Гора,  Република Србија и Времената административна 
мисија на Обединетите нации на Косово, во име на Ко-
сово, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу 
Република Македонија и Европските заедници, Прото-
колот за пристапување на Република Македонија во 
Светската трговска организација и член 36 став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 
12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 
10/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.01.2011 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА НА СТО-

КИ ВО РАМКИТЕ НА ТАРИФНИ КВОТИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за начинот и постапката при распре-

делба на стоки во рамките на тарифни квоти („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 101/07, 
168/08 и 26/10) во членот 5, ставот 3  по алинеја 9 се 
додава нова алинеја 10 која гласи:  

 „ - Царинска испостава Велес “ 
 

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

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

 
    Бр. 51-8046/1-2010             Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година          на Владата на Република 

      Скопје                          Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
103. 

Врз основа на член 4, став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.40/2008 и 158/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРО-
ГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ 
ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за реализација на Стратешкиот план на Аген-
цијата за катастар на недвижности за 2011 година, до-
несена од Управниот одбор на Агенцијата за катастар 
на недвижности под бр. 01-317/1 од 11.01.2011 година. 

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

 
Бр. 51-8047/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
      Скопје                           Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

104. 
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за Цен-

тралниот регистар („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 50/01, 49/03, 109/05 и 88/08) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финанси-

скиот план на Централниот регистар на Република Ма-
кедонија за 2011 година, бр.0201-2/34, од 24.12.2010 
година, донесен од Управниот одбор на Централниот 
регистар на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.12.2010 година. 

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

 
Бр. 51-8076/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
      Скопје                          Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

105. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јав-

ните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија” бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2011 ГОДИНА НА  

ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишна-

та инвестициона програма за 2011 година на ЈП ХС 
„Злетовица“ – Пробиштип, бр.0302-17/2 од 4.01.2011 
година, донесена од Управниот одбор на јавното 
претпријатие. 

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

 
   Бр. 51-8091/1-2010              Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година           на Владата на Република 

    Скопје                           Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 
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106. 
Врз основа на член 56, став (4) од Законот за задол-

жително финансирано пензиско осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.29/2002, 
85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009 и 
50/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.01.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ШТО 
ГО НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИ-
ЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА ЗА  

2011 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

висината на месечниот надомест што го наплатува 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување од пензиските друштва за 2011 
година од пензиските друштва за 2011 година, донесена 
од Управниот одбор на Агенцијата под бр.02-2576/4 од 
27.12.2010 година, на седницата одржана на 27.12.2010 
година. 

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

 
   Бр. 51-8108/1-2010              Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година           на Владата на Република 

      Скопје                           Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
107. 

Врз основа на член 50, став (7), точка а) од Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 
88/2008, 48/2009 и 50/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВА-
ЊА НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУ-
ПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување, број 01-2576/9 од 27.12.2010 го-
дина, усвоена од Управниот одбор на Агенцијата,  на 
седницата, одржана на 27.12.2010 година. 

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

 
Бр. 51-8109/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
    Скопје                          Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

108. 
Врз основа на член 82-б став 5 од Законот за вна-

трешната пловидба („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 55/2007, 26/2009 и 22/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
БРОДСКА КНИШКА И ДОЗВОЛА ЗА КАЧУВАЊЕ  

НА БРОД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надоместо-

кот за издавање бродска книшка и дозвола за качување 
на брод.  

Член 2 
Висината на надоместокот за издавање на бродска 

книшка и дозвола за качување на брод изнесува: 
1. бродска книшка ...............................      315,00 ден. 
2. дозвола за качување на брод ..........      105,00 ден. 
 

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

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

 
Бр. 51-8136/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
    Скопје                          Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

109. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 12 
јануари 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ 
 
1. Флорин Бесими се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-
Скопје. 

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

 
        Бр. 22-241/1                     Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година          на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
110. 

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 
2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР 
ТЕТОВО 

 
1. За директор на КПУ Затвор Тетово се именува 

Мурат Рамадани. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
       Бр. 22-242/1                      Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
          Скопје                                        Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 
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111. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за санитар-

ната и здравствената инспекција („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 71/2006, 139/2008 и 
88/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 јануари 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА  ДРЖАВНИОТ САНИТАРЕН  И  ЗДРАВСТВЕН  

ИНСПЕКТОРАТ 
 
1. Шемси Муса се разрешува од должноста дире-

ктор на Државниот санитарен и здравствен инспекто-
рат, орган во состав на Министерството за здравство. 

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

 
  Бр. 22-243/1                     Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
    Скопје                         Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

112. 
Врз основа на член 7 од Законот за санитарната и 

здравствената инспекција („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 71/2006, 139/2008 и 88/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 јануари 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
САНИТАРЕН  И ЗДРАВСТВЕН  ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. За директор на Државниот санитарен и здрав-

ствен инспекторат, орган во состав на Министерството 
за здравство, се именува Џевџес Шаќири. 

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

 
  Бр. 22-244/1                     Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
       Скопје                       Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

113. 
Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 
2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА КПУ ЗАТВОР ТЕТОВО 

 
1. Асим Бајрами се разрешува од должноста дире-

ктор на КПУ Затвор Тетово. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 22-6480/2-10               Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година          на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

114. 
Врз основа на член 34 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008 и 103/2008), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 
2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈНУ ИН-
СТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

НА АЛБАНЦИТЕ - СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за ду-
ховно културно наследство на Албанците – Скопје, бр. 
0201/2-191/2 од 13 декември 2010 година, со која проф. 
д-р Рамиз Абдули е разрешен од должноста директор 
на Институтот, на негово барање. 

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

 
     Бр. 22-7652/3-10               Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година          на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
115. 

Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
161/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12.01.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ  
ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Агенцијата за млади и спорт, во рамките на обвр-

ските кои произлегуваат од Законот за организација и 
работа на органите на управата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 58/00), Програмата за рабо-
та на Владата на Република Македонија, се определува 
во 2011 година непосредно да реализира дел од про-
грамски задачи. 

Со планираните средства ќе се реализираат приори-
тетни програми со кои се остварува јавниот интерес на 
државата утврдени во членот 22 од Законот за спортот 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 29/02, 
66/04 и 81/08), при што определба е одржување на на-
ционалниот систем на натпревари и учеството на меѓу-
народните натпревари на репрезентации, клубови и по-
единци кои оствариле право и норма за учество. 

Согласно утврдените средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2011 година, во раздел 16101 - 
Агенција за млади и спорт, истите да се користат за: 
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I. Потпрограма 20 спорт, категорија 46 - Субвенции 
и трансфери за кои се утврдени 22.000.000,00 денари 

 
1. Раздел 16101 - Агенција за млади и спорт 
 
Потпрограма 20 спорт, 
ставка 463 - Трансфер до невладини организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Партиципација за финансирање на националните 

спортски федерации, за кои се утврдени во износ од 
10.000.000.00 денари. 

 
Средствата се наменети за партиципација во обез-

бедување на непречена функција на 46 национални 
спортски федерации, во кои се здружени повеќе од 
1.500 спортски клубови, а се насочени: за партиципа-
ција за стручна работа; обезбедување на просторни ус-
лови; функција на органи и тела во федерациите; 
стручна работа со репрезентациите на националните 
спортски федерации; обезбедување на стручна поддр-
шка во обезбедување на функционирање на национал-
ниот систем на натпревари во трети и четврти степен 
на натпревари. 

 
2. Партиципација за финансирање на други корис-

ници од спортот, за кои се утврдени износ од 
7.500.000,00 денари. 

 
Средствата се наменети за програмите на дел од на-

ционалните спортски федерации и општински спортски 
сојузи, кои предвидуваат активности со кои се опфаќаат 
училишниот и студентски спорт, спортот за лица со ин-
валидитет, спортот за лица со посебни потреби. 

 
1. Раздел 16101 - Агенција за млади и спорт Пот-

програма 20 спорт,  
 
ставка 464 - Разни трансфери 
   
 
 
 
 
 
1. Партиципација за финансирање на програми за 

поддршка за спортска специјализација на талентирани 
млади спортисти, за кои се утврдени во износ од 
4.500.000,00 денари. 

 
Средствата се наменети за партиципација за поддр-

шка и промоција на проекти на националните спортски 
федерации кои ќе промовираат и реализираат за откри-
вање и рана спортска специјализација на млади и гри-
жа за млади спортисти во повеќе спортови. Во 2011 
приоритет имаат развојот на училишниот спорт, реали-
зација на спортски кампови организирани за таленти-
рани ученици и камповите за спортска специјализација 
за млади спортисти во националните спортски федера-
ции. 

II. Потпрограма 40 - Меѓународен програм, ставка 
463 - Трансфер до невладини организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Партиципација за финансирање на меѓународни-

те програми на националните  спортски  федерации, за 
кои се утврдени во износ од 17.500.000,00 денари. 

 
Планирана е ограничена поддршка на програмите 

на националните спортски федерации за нивно учество 
во меѓународниот систем на натпревари. Наши спорти-
сти, репрезентации и клубови ќе настапат на регионал-
ни првенства (балкански натпревари шампионати), 
Европски и Светски првенства, купови, отворени пр-
венства и друг вид на меѓународни натпревари. 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден, од 

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

 
Бр. 51-7762/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
    Скопје                         Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

116. 
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здру-

женија и фондации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/2010) и член 20 од Законот за извр-
шување на Буџетот на Република Македонија за 2011 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 161/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВ-
НОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ЗА 

2011 ГОДИНА 
 
1. Со оваа Програма се утврдува намената на средс-

твата обезбедени во Буџетот на Република Македонија 
за 2011 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 15 000 000,00 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 Гене-
ралниот секретаријат на Владата на Република Македо-
нија. 

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. 2012 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. 2012 година. 

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

 
      Бр. 51-7835/1                 Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година           на Владата на Република  
         Скопје                               Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
117. 

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  и 
124/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12.01. 2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА  ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Средствата за исплата на Програмата за израбо-

тка на просторни планови во Република Македонија за 
2011 година  се обезбедени во раздел  12101, програма 
3, подпрограма 30, категорија 42 ставка 425 договорни 
услуги, утврдена во Буџетот на Република Македонија 
за 2011 година во износ од 4.500.000,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 од Програмата за израбо-
тка на просторни планови во Република Македонија за 
2011 година  ќе се користат за изработка на: 

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

3.000.000, 00 ден. 
2.2. Просторен План за Скопски регион                              
       Предлог План –  прва   фаза     1.500.000,00 ден.                                                    
 
3. За начинот и динамиката на спроведување на 

Програмата ќе се грижи Министерството за животна 
средина и просторно планирање, кое во рамките на 
предвидените средства може да врши соодветни поме-
стувања на планираните износи. 

4. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 51-7926/1-2010             Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година          на Владата на Република 

     Скопје                          Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

118. 
Врз основа на член 172 став 4 од Законот за живот-

на средина („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и 
124/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.01.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со Програмата за инвестирање во животната среди-
на за 2011 година се утврдува намената и се доделуваат 
средства за финансирање, кофинансирање и реализира-
ње на програми, проекти и други активности од обла-
ста на животната средина за 2011 година. 

 
Член 2 

(1) Средствата за реализирање на Програмата за ин-
вестирање во животната средина се обезбедуваат од 
надоместоците утврдени со член 162 од Законот за жи-
вотна средина, во износ од  122.500.000,00  денари. 

(2) Средствата од Програмата ќе се доделуваат врз 
основа на Јавен конкурс којшто го објавува и спрове-
дува Министерството за животна средина и просторно 
планирање, согласно Законот за животна средина. Дел 
од средствата ќе се наменат за кофинансирање на те-
ковни 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 на оваа програма, се распо-
редуваат 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 
23.000.000,00 денари; 

2. Реализирање на проекти и активности за заштита 
на природата и биолошката разновидност во износ од 
8.000.000,00 денари; 

3. Реализирање на проекти и активности за подига-
ње на јавната свест, едукација и обука во областа на 
животната средина во износ од 10.000.000,00 денари;  

4. Поттикнување на образовни, истражувачки и раз-
војни студии, програми, проекти и други слични актив-
ности за заштита и унапредување на животната среди-
на и природата во износ од 10.000.000,00 денари;  

5. Поддршка на проекти и активности на невлади-
ните организации формирани заради заштита на жи-
вотната средина во износ од 10.000.000,00 денари;  

6. Кофинансирање на тековни проекти од областа 
животна средина во износ од 15.000.000,00 денари; 

7. Реализација на проекти и активности одобрени 
согласно Програмата за инвестирање за 2010 година во 
износ од 28.500.000,00 денари;  

8. Трошоци за спроведување на Програмата во из-
нос од 18.000.000,00 денари. 
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Член 5 
Средствата од Програмата врз основа на поднесена 

и одобрена апликација можат да се користат од следни-
те субјекти: 

(1) Oпштини или здружeнија на општини, општи-
ните во градот Скопје и градот Скопје можат да кори-
стат средства за намени од точките  1, 2, 3, и 4 од член 
4 на оваа програма. 

(2) Јавни претпријатија основани од општините, оп-
штините во градот Скопје или градот Скопје можат да 
користат средства за намени од точките од 1, 3 и 4  од 
член 4 на оваа програма. 

(3) Правни и физички лица можат да користат 
средства  за намените од точка 3 и 4 од член 4 на оваа 
програма. 

(4) Непрофитни и невладини организации (вклучу-
вајќи универзитети и други научни институции) можат 
да користат средства за намените од точка  2, 3 и 4  од 
член 4 на оваа програма. 

(5) Невладини организации формирани за заштита на 
животната средина можат да користат средства за наме-
ните од точка  2, 3, 4 и 5 од член 4 на оваа програма. 

(6) Висината на финансиската поддршка преку 
Програмата е целосна или делумна за сите видови на 
проекти или активности и е усогласена со Законот за  
контрола на државна помош („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 145/10). 

 
Член 6 

Со средствата од Програмата за инвестирање во 
животната средина можат да бидат финансирани сите 
видови на трошоци за реализација на програми, прое-
кти и други активности од областа на животната среди-
на, освен за: 

1. Закуп на земјиште; 
2. Закуп  на постојни згради; 
3. Трошоци направени пред 1 јануари 2011;  
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;  
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 на корисникот ќе се врши 
согласно договор склучен меѓу Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање и корисникот. 

 
Член 8 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”.  

 
     Бр. 51-7927/1-10                Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година           на Владата на Република 

      Скопје                          Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

119. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички-

от и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 37/1998 и 40/2003) и член 44 
став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2011 година („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 161/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2011 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 
СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2011 ГОДИНА 

  
1. Програмата за остварување и развој на дејноста 

во студентскиот стандард за 2011 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” бр. 37/98 и 40/03). 

Сместување и исхрана на студенти во Република 
Македонија се остварува во девет студентски домови, 
како и во дел од сместувачките капацитети на ученич-
ките домови. Во нив се сместени околу 5.250 студенти.  

Сместувањето на студентите во студентските домо-
ви е организирано според Правилникот за начинот и 
постапката за прием на студенти во државните сту-
дентски домови („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 93/07), Правилникот за работа на студент-
ските домови и Програмите на студентските домови. 

Цената, која ја плаќа Министерството за образование 
и наука месечно, за сместување и исхрана за еден сту-
дент изнесува 3.410 денари за 10 месеци во годината. 

Во системот на стипендирање и кредитирање на 
студенти опфатени се:  

- стипендии за студенти-стари корисници запишани 
на додипломски студии на јавните и приватните уни-
верзитети 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 по информатика на јавните и приватните уни-
верзитети и високообразовни установи во Република 
Македонија, со месечна стипендија од 5.500 денари ме-
сечно за девет месеци во годината; 

- студентски кредити за студенти-стари корисници 
запишани на додипломски студии на јавните и приват-
ните универзитети и високообразовни установи во Ре-
публика Македонија, во месечен износ од 2.420 денари 
за девет месеци во годината; 

- стипендии Тип “A” за студенти-нови корисници 
запишани на додипломски студии 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-нови корисници 
запишани на додипломски студии 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-нови корисници 
запишани на додипломски студии 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; 
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2. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 51-8010/1-2010                               Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година                             на Владата на Република 

    Скопје                                                 Македонија,  
                     д-р Васко Наумовски, с.р. 

- стипендии-школарина за студенти запишани на 
додипломски студии на најпознатите универзитети 
надвор од Република Македонија оствариле право на 
користење на стипендија за струки и дисциплини кои 
се во функција на развојот на стопанството на Репуб-
лика Македонија; 

- стипендии за студенти (школување, трошоци за 
виза, трошоци за дозвола за престој, сместување и ис-
храна во студентски дом, здравствено осигурување, по-
вратен авионски билет и финансиски средства) за сту-
денти од други држави, кои одлично го познаваат анг-
лискиот јазик и ќе студираат на Универзитетот за ин-
форматички науки и технологии „Св. Апостол Павле” 
– Охрид, а потекнуваат од: Албанија, Ерменија, Гана, 
Грузија, Индија, Камерун, Катар, Кина, Мароко, Мол-
давија, Монголија, Русија, Танзанија, Украина, САД и 
Виетнам; 

- стипендии за студенти согласно CEPUS програма, 
ТЕМПУС програмата, меѓународна размена на студен-
ти-стипендисти кои се опфатени во процесот на сти-
пендирање и сместување и тоа по 55 евра месечно во 
денарска противредност за стипендирање и превоз, до-
дека за сместување и исхрана во студентски домови це-
ната за еден студент е 6.820 денари месечно; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- студенти-стипендисти со македонско потекло од 
земјите на балканскиот полуостров, и тоа по 3.300 де-
нари за стипендија за девет месеци во годината, а за 
сместување и исхрана 6.820 денари месечно; 

- согласно Законот за посебните права на припадни-
ците на безбедносните сили на РМ („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 02/02 и 17/03) опфатени 
се и студенти - деца на бранителите, кои примаат сти-
пендија по 3.630 денари за за девет месеци во годината, 
а за сместување и исхрана 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” бр. 46/04 и 109/06) опфатено е школува-
њето на Стефан Трајковски и Сара Трајковска, и 

- стипендии по други основи. 
Во Потпрограма ТК – Реконструкција на студент-

ски домови се планира реконструкција на дел од сту-
дентските домови. 

Согласно одобрените средства со Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2011 година вкупните финансиски 
средства од раздел 16001 – Министерство за образова-
ние и наука за Програма ТК – Реконструкција на сту-
дентски домови се следните:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 14 - Бр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 јануари 2011 
 

120. 
Врз основа на член 32 став 4 точка 9 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 05/07, 77/08, 67/09 и 88/10), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНСУЛИН  
ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Diabetes mellitus (ДМ или шеќерна болест) е мета-

болен синдром на нарушен метаболизам на јагленихид-
рати, липиди и протеини, кој примарно се карактеризи-
ра со хипергликемија, како и појава на микроваскулар-
ни (ретинопатија, нефропатија) и макроваскуларни 
компликации (коронарна, артериска, цереброваскулар-
на и периферна васкуларна болест), со зголемен морби-
дитет и морталитет, како и со намалување на квалите-
тот на животот.  

Постојат 2 типа на Diabetes mellitus: тип 1 и тип 2. 
- Diabetes mellitus тип 1 (околу 10% од сите видови 

на дијабетес) се карактеризира со апсолутен недоста-
ток на инсулин, каде што е потребен егзоген инсулин 
за постигнување на еугликемија.  

- Diabetes mellitus тип 2 е многу почест, кој опфаќа 
околу 90% од адултните со Diabetes mellitus и се кара-
ктеризира со инсулински недостаток и/или инсулинска 
резистенција.  

Се смета дека во светот има околу 177 милиони лу-
ѓе со дијабетес, а според Интернационалната дијабето-
лошка федерација овој број ќе достигне до 300 милио-
ни во 2025 год. Се очекува зголемување за 35% на бро-
јот на пациентите со Diabetes mellitus во развиените 
земји, додека тој број кај земјите во развој би изнесу-
вал 48% во периодот од 1995 до 2025 год. 

Најмалку 50% од сите луѓе со шекерна болест на 
симптомите кои ги имаат не им придаваат значење и не 
бараат лекарска грижа, поради што се водат како неди-
јагностицирани. Според некои студии преваленцијата 
на дијагностицирани пациенти со дијабетес е 6-7% кај 
луѓе на возраст 45-64 години, достигнувајќи 10-12% кај 
пациенти на возраст над 65 год. 

Во Република Македонија Diabetes mellitus претста-
вува едно од почестите заболувања и се јавува кај око-
лу 5,6% од населението.  

Според податоците од Клиниката за ендокринологи-
ја - Центарот за дијабетес, во Република Македонија ин-
циденца на ова заболување е 225, така да бројот на забо-
лените во 2010 година беше околу 110.000 заболени од 
шеќерна болест, од кои регистрирани се 80 000. Со пос-
ледните податоци од месец октомври 2010 година бројот 
на инсулин зависни пациенти изнесува 34 071. 

1. Diabetes mellitus - тип 1 се карактеризира со ап-
солутен недостаток на инсулин и за постигнување на 
нормални вредности на шеќерот во крвта е потребен 
егзоген инсулин. Од овој вид во Република Македонија 
се заболени 1 515 лица. Овој вид на дијабетес е болест 
на младата популација (деца, адолесценти и возрасни), 
од кои на интензивирана инсулинска терапија се 1 200 
пациенти, конвенционална терапија 300 и на инсулин-
ска пумпа 27 пациенти, претежно деца. Инсулинот е 
дел од нивната секојдневна терапија, без која исходот е 
фатален. 

2. Diabetes mellitus - тип 2 опфаќа 90% од сите 
случаи од кои 90% се на инсулинска терапија, а 
останатите користат таблетарна терапија. Просечна 
дневна доза на инсулин е околу 40 IE (интернацио-
нални единици). 

Одлуката за поставување на инсулин на пациентите 
кај кои веке не е можно регулирањето на нивото на ше-
кер во крвта, а кои се со дијабетес тип 2 се регулира 
согласно постоечки протоколи за препишување на ин-
сулин и прирачници со клинички упатства. Прирачни-
ците нудат практични совети за дијагноза и нега на лу-
ѓе со дијабетес тип 2. Контролата на дијабетесот, освен 
терапија со инсулин вклучува значаен број на елементи 
од самогрижа и совети кои треба да се прилагодени со-
одветно на потребите и параметрите на луѓето со дија-
бетес, како и на лицата во нивниот најблизок круг/се-
мејство. Луѓето со дијабетес тип 2 треба да имаат мож-
ност да носат одлуки за сопственото лекување и грижа 
базирани на информации од соработката со здравстве-
ните работници. Нивното лекување е континуирано, до 
крај на животот и и програмата за лечење е потребно 
да биде базирана на докази и соодветна за потребите на 
пациентите. 

Најновите истражувања укажуваат дека со приме-
на на соодветен третман се постигнува одложување, 
па дури и превенција на долгорочните компликации 
од дијабетесот, кои вклучуваат срцев и мозочен удар, 
бубрежна слабост, слепило, па дури и гангрена и ам-
путација на долните екстремитети. Сите овие нарушу-
вања спаѓаат во групата на т.н. хронични дијабетични 
компликации, во чија генеза лежат васкуларни нару-
шувања.  
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Дијабетичната кетоацидоза и хипогликемиите кои 
спаѓаат во групата на акутните компликации на дијабе-
тесот, можно е да се сведат на минимум со помош на 
едукација на пациентите како и со примена на превен-
тивни мерки и современ терапевтски третман.  

Оваа слика од повеќекратни васкуларни ризични 
фактори и широк дијапазон на компликации значат де-
ка соодветното лекување и грижата за инсулинозавис-
ните пациенти се вовлекува во многу области од здрав-
ството. Како резултат на ова, грижата за дијабетесот е 
комплексна и одзема доста време. Начинот на живот се 
менува, сложениот начин на контрола и несаканите по-
јави од терапијата го прават самомониторирањето и 
едукацијата на луѓето со дијабетес важен дел од кон-
тролата. 

Добрата комуникација меѓу пациентот и здравстве-
ните работници е неопходна и суштинска во обезбеду-
вање на контрола на ова заболување. 

 
1. СОСТОЈБА СО ИНСУЛИН ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
Во лекување на пациентите со Diabetes mellitus се 

користат неколку видови на инсулини, кои се пакувани 
како сет од 5 пенкала х 300 ИЕ=1500 ИЕ, и тоа: In-
sulatard HM Penfil, Insulatard Novolet, Mixtard Novolet, 
Novorapid flexpen, Aktrapid Novolet, Insuman Rapid 
Optiset, Novomix "30" flexpen, Levemir flexpen, Sanofi 
aventis Lantus.  

Инсулинот се аплицира субкутано, секој ден, во за-
висност од степенот на подносливоста на инсулинот од 
страна на пациентот и од видот на инсулинот од еднаш 
до неколку пати на ден. 

За пациентите од Скопје, набавката на инсулин се 
спроведува од 2007 година преку ЈЗУ Универзитетска-
та клиника за ендокринологија, која има воведено и 
електронска евиденција за пациентите, број на изврше-
ни прегледи, лабораториски иследувања, потребите на 
инсулин, потрошувачката на инсулин, подигнатиот ин-
сулин од страна на пациентот и сл. Инсулинот се изда-
ва на неколку места во градот и до сега во претходните 
години не се регистрирани недостатоци од инсулин. 

Согласно гореспомнатите инциденца и преваленца 
на ова заболувања, а и од евиденцијата на Универзи-
тетската клиника за ендокринологија евидентно се бе-
лежи постојан раст на инсулино-зависни пациенти - 
согласно инциденцата која е 225, околу 20-25% на го-
дишно ниво. 

Универзитетската клиника за ендокринологија, ос-
вен тоа што има извршено вмрежување на сите амбулан-
ти и т.н. пунктови на кои се издава инсулин во Скопје, 
врши вмрежување на сите Центри за дијабет во Репуб-
ликата, како и регистрација на сите пациенти во една ба-
за на податоци. Со ова ќе се овозможи дневно следење 
на новите пациенти, начинот на лечење, контрола на ин-
дикации и количини на препишан и издаден инсулин. 

Во состав на ЈЗУ постојат Кабинети за дијабет 
(вкупно 30), кои се во состав на Клиничките и Општи-
те болници и Здравствените домови. 

Во Република Македонија во мај 2010 година, реги-
стрирани се 27 817 пациенти на инсулинска терапија, 
од кои 10 800 пациенти се во Скопје. Во месец октом-
ври 2010 година регистрирани се 34 071 пациенти. 

 
2. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
Централизирана набавка на инсулин, воведување 

водич за лекување на пациентите со инсулин и вмрежу-
вање на сите центри за дијабетичари се трите сегменти 
кои ќе придонесат за воспоставување на добар систем 
за современо лекување на пациентите со шекерна бо-
лест, практицирање на медицина базирана на докази, 
унифицирање на третманот на инсулино-зависни паци-
енти, притоа водејќи се според најсовремените светски 
и европски протоколи. 

Со ова се очекува снабденоста со инсулин и опфа-
теноста на пациентите со терапија да биде 100%, по-
себно што искуството на Министерството за здравство 
со вакцините е многу поволно - опфатеноста е 97% со 
вакцинирани деца. Министерството ке врши контрола 
во ЈЗУ врз спроведувањето на оваа програма, така да 
резултатите се очекува да бидат уште подобри. 

 
3. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за обезбедување на инсулин за 
2011 година потребни се 450.000.000,00 ден, од кои : 
3.533.000 за набавка на инсулински пумпи и 
446.467.000 за набавка на инсулин. 

Пресметките се направени врз основа на подато-
ците добиени од ЈЗУ за количини што ги трошат 
установите месечно (дадени во пакувања - scatuli - 1 
scatula = 5 ampuli), цената на чинење на 1 scatula и 
бројот на пациентите во тек на 2009 и 2010 година. 
За да се добие проектирана вредност на фискалните 
импликации се земени цените на чинење на инсулин 
од јавната набавка на Универзитетската клиника за 
ендокринологија. 
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Со обезбедување на соодветен софтер (односно презе-
мање/обезбедување на софтверот кој овозможува добар 
увид во фактичката состојба) ке се води снабдувањето и 
контролата на потрошувачката на инсулините. 

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 и количината и видот на инсулин потребни 
за лекување. 

Програмата за обезбедување на инсулин за 2011 го-
дина ќе се реализира во обем и содржина на средствата 
одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2011 
година во висина од 450.000.000,00 денари. 

Набавените количини на инсулин ќе се дистрибуи-
раат преку Министерството за здравство до здравстве-
ните установи-извршители на програмата, врз основа 
на извештај за извршени услуги и доставени потреби 
од количини на месечно ниво. 

Здравствените установи кои се извршители на Про-
грамата, доставуваат редовни извештаи за спроведени-
те активности еднаш месечно. 

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

 
Бр. 51-8055/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
      Скопје                          Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

121. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 
88/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.01.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО  
ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 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 пациентите 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.  

Заради тоа, Владата на Република Македонија до-
несе Национална стратегија за унапредување на мен-
талното здравје во Република Македонија за 2005-2012 
година во која третманот на менталното здравје мулти-
дисциплинарно и мултипрофесионално, со ресоцијали-
зација и деинституционализација на корисниците, а 
пред се со намалување на стигмата која е присутна на 
овие простори.   

 
ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА, МЕДИЦИНСКИ И  
СОЦИЈАЛЕН АСПЕКТ И СЕГАШНА СОСТОБА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
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-
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. 

Заради тоа, а посебно ценејќи го фактот дека и во 
Република Македонија се неопходни реформи во обла-
ста на менталното здравје, во донесената Национална 
стратегија за унапредување на менталното здравје во 
Република Македонија за 2005-2012 година се зацрта-
ни основните определби и цели на здравството во од-
нос на менталното здравје: 
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1. Промоција, превенција, одржување и унапреду-
вање на менталното здравје на населението во Репуб-
лика Македонија.  

2. Задоволување на потребите на населението, зе-
мајќи ја предвид неговата разновидност, а притоа обез-
бедувајќи рамноправен пристап до здравствена зашти-
та и почитување на човековите права. 

3. Воспоставување на систем за ментално здравје во 
заедницата  

4. Обезбедување на соодветен начин на финансира-
ње на системот за менталното здравје во заедницата. 

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.  

Во моментот во Република Македонија, лицата со 
душевни растројства во најголем број се третирани во 
Универзитетската клиника за психијатрија и трите спе-
цијални психијатриски болници во Скопје, Демир Хи-
сар и Негорци, според регионалниот пристап. Вкупни-
от број на болнички постели во трите психијатриски 
болници е 1.125 од кои во 2/3 од вкупниот капацитет 
на постели се сместени хроничните болни, а во 1/3 од 
постелите акутните болни. Покрај тоа, 530 лица со ду-
шевни растројства се лекуваат во 8-те Центри за мен-
тално здравје кои се прикрепени на Психијатриските 
болници и на Здравствените установи во Републиката.  

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: 
- 115 лица се со судска одлука за изречена мерка за-

должително лекување и чување во психијатриска бол-
ница, 

- 730 се хронични душевни болни за долготрајна 
нега и чување, за кои дел од трошоците се на ФЗОМ. 

 Лекуваните пациенти/корисници во дневните бол-
ници (Центрите за ментално здравје) во најголем дел се 
лица со хроничен тек на душевното растројства и се на 
долготраен третман. Целта на програмата е зголемува-
ње на  бројот на пациенти кои се лекуваат во Центрите 
за ментално здравје односно деинституционализација 
на душевно болните. 

Во психијатриските болници се лекуваат и 100 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.  

Важно е да се напомене дека голем дел од пациен-
тите (околу 730 пациенти) се хоспитализирани повеќе 
од една година во болниците. Поради тоа, во иднина, 
обврската за плаќање на трошоците за долгите хоспи-
тализации потребно е да ја превземат ресорните Мини-
стерства. Имено, за третман на осудените лица со ду-
шевни растројства, финансиски обврски треба да прев-
земе Министерството за правда, преку редовно плани-
рање, издвојување и уплатување на соодветни финан-
сиски средства, а Министерството за труд и социјална 
политика потребно е да ја превземе обврската за фи-
нансирање на долготрајната болничка нега и чување на 
лицата со хронични душевни растројства.  

Лекувањето на овие лица би било и понатаму обвр-
ска на Министерството за здравство. 

Долгогодишниот престој во психијатриските бол-
ници се должи пред се на неподготвеноста на семејс-
твата и социјалната средина за нивно прифаќање во до-
машни услови, подржани од високиот степен на оп-
штествена стигматизација и маргинализација на овие 
лица во заедницата, како и на развиениот хоспитализам 
кај лицата со душевни растројства кои се долготрајно 
болнички лекувани (несигурност и страв од напуштање 
на болницата). Сето ова е надополнето и со отсуство на 
соодветни служби за прифаќање и третман на овие ли-
ца во местото на живеење. Напуштени и ретко посету-
вани од своите семејства, тие се адаптираат на болнич-
ки услови во кои грижата за нивното здравје, нега и 
престој е целосно препуштена на медицинскиот персо-
нал во здравствените институции.  

Иако дел од овие лица оствариле право на лична 
пензија или социјална помош, истата самите минимал-
но ја користат, поради фактот дека средствата најчесто 
ги користат членови на нивните семејства, кои малку 
се грижат за нив. Од наведеното видлива е комплекс-
носта на проблемот, според кое може да се заклучи де-
ка долготрајниот болнички престој е во голема мерка 
условен од социјалниот момент, а не од потребата за 
исклучиво медицински третман.  

Освен тоа, во овие болници и во психијатриските 
одделенија во Републиката се сместени 1000 лица со 
душевни растројства кои се во акутна фаза на болеста 
(до 180 дена престој). 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Цели на оваа програма се: 
- обезбедување на здравствена заштита и згрижува-

ње на оваа маргинализирана група на пациенти; 
- овозможување на похуман пристап и почитување 

на човековите права на лицата со душевни растројства; 
- почитување на принципите на достапност, еконо-

мичност и ефикасност на психијатриските служби, во 
рамки на реформи во менталното здравје; 

- развивање на различни форми на вонинституцио-
нално и вонболничко лекување. 

Подобрување на условите за лекување во психија-
триските установи во Република Македонија.  

 
МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 

 
Активностите во оваа програма претставуваат ле-

кување на пациентите кои се наведени погоре во тек-
стот. 
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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 е можно да се предвиди апсолутно точен број 
на заболените, така да е можно трансфер на средствата 
од една во друга позиција. 

Извршители на Програмата се Универзитетската 
клиника за психијатрија, Психијатриските болници и 
останатите здравствени установи кои имаат психија-
триски одделенија или Центар за ментално здравје, во 
својот состав.  

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 ф-те здравствените установи имаат 
обврска да достават пресметка за секој пациент поеди-
нечно и листа на референтни цени на услуги на ФЗОМ 
согласно кои е извршено фактурирањето за оние услу-
ги кои се предвидени со програмата. 

Здравствените установи кои се извршители на Про-
грамата, најдоцна до 15.01.2012 година да достават до 
Министерството за здравство извештаи за реализира-
ните мерки и активности во 2011 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 

 
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
Финансиските трошоци за обезбедување на болнич-

ка здравствена заштита на душевно болните лица оп-
фаќаат:  

- 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 
За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за здравствена заштита на лица со 
душевни растројства во Република Македонија за 2011 
година потребни се следните средства: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 
средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2011 година во висина од 68.000.000,00 денари. 

Со оваа Програма нема предвидено посебна пози-
ција за партиципација затоа што согласно член 34 став 
1 алинеја 3 од Законот за здравствено осигурување, ду-
шевно болните лица се ослободени од партиципација. 

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

 
Бр. 51-8056/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
     Скопје                           Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

122. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО 
БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 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. Употребата и злоупотребата на психоактивните 
супстанци често води до развивање на зависност, која 
по правило има хроничен, рецидивантен и прогресивен 
тек.  

Во Република Македонија во изминатите години се 
бележи постојан и прогресивен пораст на употреба и 
злоупотреба на различни психоактивни супстанци, ле-
гални и нелегални дроги, поради што во последните го-
дини голем број на лица и нивни семејства побарале 
помош и третман.  

Од здравствен, социјален и општествен аспект, хе-
роинот е најсериозната нелегална дрога која се злоупо-
требува, пред се поради интравенозната злоупотреба во 
95-96% од случаите и која е високо ризична за шире-
њето на бројни преносливи инфекции, како по крвен и 
така и по сексуален пат, пред се оние предизвикани од 
вирусите на ХИВ и Хепатитис Б и Ц, како и за ризикот 
од нагла смрт поради предозираност. 

Особено загрижувачко е постојаното намалување 
на просечната возраст на злоупотреба на недозволени 
дроги и возраста на започнување. Најновите студии и 
податоци укажуваат на порастот на употреба на дроги, 
особено на опијати/опиоиди меѓу младите на среднош-
колска возраст во Македонија. Надлежните институ-
ции потврдуваат дека се зголемува бројот на малолет-
ни лица кај кои е утврдена дијагноза зависност од опи-
јати, а со тоа расте и бројот на малолетни лица лекува-
ни заради предозираност од опијати/опиоиди.  

Точниот број на лица што употребуваат, злоупотре-
буваат или се зависни од разни видови психоактивни 
супстанци останува непознат. Според достапните изво-
ри на податоци се претпоставува дека во Република 
Македонија вкупниот број на лица што употребуваат 
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дроги е 20.000-30.000 лица, а во рамките на која се и 
6.000-8.000 зависници од хероин со сериозни здравст-
вени и социјални проблеми. Во наведениот број не се 
вклучени младите што пушат цигари и консумираат ал-
кохол, или алкохол во комбинација со лекови за смиру-
вање, а чија бројка апсолутно би ги надминала наведе-
ните показатели.  

Освен тоа, во последниве години, во светот и кај 
нас се бележи пораст на користење и на синтетски дро-
ги од типот на екстази, ЛСД и др., но се зголемува и 
бројот на лица што злоупотребуваат кокаин и крек, 
дрога со чие навлегување во заедницата се смета дека 
се нарушува социјалниот мир и безбедност. 

Од легалните психоактивни супстанци во Републи-
ка Македонија најчесто и најмасовно злоупотребуван е 
алкохолот. Се смета дека околу 60.000 лица имаат 
проблеми поврзани со консумирање алкохолни пијало-
ци. Во последните десетина години постои тенденција 
за зголемување на  бројот на млади лица (и под 16 го-
дишна возраст), како и на возрасни лица во нивниот 
најпродуктивен период од животот, кои злоупотребу-
ват алкохол со можност за развивање на зависност. По-
себно загрижува фактот дека се почесто се евидентира-
ат бремени жени кои со злоупотребата на алкохол нега-
тивно влијаат врз растот и развојот на плодот. Истовре-
мено забележан е пораст на бројот на здравствени, се-
мејни и социјални проблеми, но и пораст на девијант-
ното однесување кај младите, на криминалитетот и со-
обраќајните деликти поврзани со употребата и злоупо-
требата на алкохол. 

 
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. Лицата зависни од алкохол помал-
ку се лекуваат на одделенијата за невропсихијатрија во 
болниците во Републиката.  

Со цел да им се обезбеди соодветна здравствена за-
штита на лицата зависни од дроги, чиј број драматично 
расте, во текот на изминатите години отворени се пове-
ќе нови служби за превенција и третман од злоупотре-
ба на дрога, вклучувајќи и лекување со помош на мета-
донска супституциона терапија. Секоја од овие служби 
е под надлежност на локалната болница и тоа во Тето-
во, Куманово, Струмица, Штип, Гевгелија, Охрид, Би-
тола и Кавадарци. Овој развој ја постави основата за 
зголемување на покриеноста и пристапноста на тера-
певтските служби и јакнењето на институционалните 
капацитети. Со супституциона метадонска терапија се 
опфатени и лица од КПУ Идризово  - Скопје. 

Лицата зависни од дроги се хоспитално третирани 
во Психијатриската болница Скопје – Скопје, додека 
дневно-болнички третман се спроведува во Центарот 
за превенција и лекување на злоупотреба на дроги и 
други психоактивни супстанции во Кисела Вода - 
Скопје (кој претставува одделение на Психијатриска 
болница Скопје) и Службата сместена во кругот на по-
ранешниот Клинички центар Скопје, а во надлежност 
на Центарот за превенција и лекување на злоупотреба 
на дроги и други психоактивни супстанции во Кисела 
Вода – Скопје. 

Во текот на 2010 година во овие установи со мета-
донска супституциона терапија се третирани над 1150 
пациенти. 

Во 2010 година за првпат Универзитетската Клини-
ка за токсикологија – Скопје, започна со третман на за-
висници од опиоиди со препаратот со генеричко име 
Бупренорфин, финансиран од Програмата на Мини-
стерството за здравство за вкупно 100 лица. Пристапот 
кај овие пациенти е мултидисциплинарен. Во почето-
кот третманот се одвива во болнички услови при што 
се прифаќаат на одделот за интензивна нега и одделот 
за детоксикација на седум до десет дневен третман. Па-
циентите се вклучуваат во овој третман по строги инк-
лузиони и ексклузиони критериуми, по предходно де-
тално клиничко иследување на пациентите и подпиша-
на согласност за доброволен пристап и барање за дето-
ксикација со препаратот Бупренорфин.  

 
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, 
честотата на инјектирање, употребата на нестерилен 
прибор за инјектирање, ширење на инфекции со ХИВ/-
Хепатит Б и Ц и ќе се намалат криминалните активно-
сти. Ефикасноста на супституционата терапија на одр-
жување со метадон се состои и во подобрување на ква-
литетот на животот, здравјето, можноста за вработува-
ње, социјалното функционирање и физичкото  (телес-
ното) функционирање. 
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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.  

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 медицинс-
ки 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. 

Воведување на бупренорфин во терапија на завис-
ност од опојни дроги во рамките на медицинската, со-
цијалната и психолошката терапија, со што постои 
можност за избор при терапијата. Бупренорфинот во 
однос на метадонот ги има следните предности:попри-
фатлив е за лицата кои употребуваат хероин, има дол-
готрајно дејство, создава слаба физичка зависност, апс-
тиненцијалната состојба по прекинување на бупренор-
фин е послаба, помалку е токсичен од метадонот и ги 
блокира дејствата на другите наркотици. 

 
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 зд-
равје; 

- 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 РЕАЛИЗАЦИЈА 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 зас-
нована на докази, финансиските трошоци за обезбеду-
вање на дневно-болничка и болничка здравствена за-
штита на лицата со болести на зависности опфаќаат:  

- болнички ден за стационарни пациенти (сместува-
ње и исхрана во стандардни болнички услови),  

- лекување со спроведување на дијагностички про-
цедури и рехабилитациони мерки, 

- скрининг тестови на дрога, 
- лекови кои се наоѓаат на болничката листа, 
- потрошен материјал за ординирање на терапијата, 
- психосоцијален третман на пациентите.  
За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за здравствена заштита на лица со 
болести на зависности во Република Македонија за 
2011 Година предвидени се средства за: 

- обезбедување на метадон за 1250 лица и бупре-
норфин за 100 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, 

- партиципација. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2010 година. За да се добие проекти-
рана вредност на фискалните импликации земени се 
цените на чинење на метадон и бупренорфин во 2010 
година. 
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Доколку во 2011 година се отворат нови Служби за 

превенција и третман од злоупотреба на дроги во Ре-
публика Македонија (Велес, Прилеп или други градо-
ви), лицата кои ќе бидат опфатени со метадонска суп-
ституциона терапија во истите, ќе бидат дел од Програ-
мата за здравствена заштита на лица со болести на за-
висности за 2011 година и согласно порастот на бројот 
на пациентите и динамиката на потрошувачката на ме-
тадонска супституциона терапија, ќе се изврши Измена 
и дополнување на истата Програма. 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Годишната програма за здравствена заштита на лица 

со болести на зависности ќе се реализира во обем и со-
држина согласно одобрените средства од Буџетот на Ре-
публика Македонија наменети за оваа Програма, во ви-
сина од 70.000.000,00 денари, од кои 35.000.000,00 дена-
ри за набавка на метадон и бупренорфин од страна на 
Министерството за здравство, 27.590.755,00 денари за 
договорни услуги кои ќе бидат исплатени на јавните 
здравствени установи за извршени услуги и 7.409.245,00 
денари за неизмирени обврски за 2010 година. 

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 се Универзитетска кли-

ника за токсикологија – Скопје, Психијатриските бол-
ници Скопје, Демир Хисар 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 Идризово  - Скопје.  

Доколку во 2011 година се отворат нови Служби за 
превенција и третман од злоупотреба на дроги во Ре-
публика Македонија (Велес, Прилеп или други градо-
ви), истите ќе се финансираат со Програмата за здравс-
твена заштита на лица со болести на зависности за 
2011 година. 

 
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 и листа на референтни цени на услуги на 
ФЗОМ согласно кое е извршено фактурирањето за 
оние услуги кои се предвидени со програмата и тоа: 

- болнички ден за стационарни пациенти (сместува-
ње и исхрана во стандардни болнички услови),  

- лекување со спроведување на дијагностички про-
цедури и рехабилитациони мерки, 

- скрининг тестови на дрога, 
- лекови кои се наоѓаат на болничката листа, 
- потрошен материјал за ординирање на терапијата 

како и 
- психосоцијален третман на пациентите.  
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. 

 
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 30.01.2012 и годишен изве-
штај за реализирани активности за 2011 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. 51-8058/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
    Скопје                           Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

123. 
Врз основа на член 32, став 1, точка 10 и став 4, 

точка 9 од Законот за здравствената заштита („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 38/1991, 
46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 
5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 
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 2011 ГОДИНА 

 
Со член 32 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.  
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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 опфтени 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 ИНСУФИЦИ-
ЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА 
 
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 Јавните здравствени установи Клиника за не-
фрологија, Завод за нефрологија - Струга и во Центри-
те за дијализа во Скопје (Железара и Воена Болница), 
Битола, Велес, Гевгелија, Гостивар, Делчево, Дебар, 
Кавадарци, Кочани, Куманово, Крива Паланка, При-
леп, Струмица, Струга, Тетово и Штип.  

Согласно горенаведената Спогодба, во ЈЗУ Завод за 
нефрологија Струга се дијализираат 20 странски др-
жавјани кои се на хроничната дијализна програма.  

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

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

За овие активности потребни се вкупно 
15.132.000,00денари, односно 20 лица х  56.600,00 ден. 
(или 20 х 4.850,00 ден. X 156 дијализи годишно). 

 
 
 

2.  ПРЕВЕНЦИЈА НА КОМПЛИКАЦИИ  
КАЈ ЛИЦАТА 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. Заради неспособноста на организмот 
за создавање на овие фактори, при микро и макротрау-
ми, se предизвикуваat крварења што не можат спонта-
но да сопрат и потребна е употреба на концентрати на 

коагулациски фактори VIII или IX. Доколку овие лица 
адекватно и навремено не се лекуваат, кај нив можe да 
настанат сериозни компликации. Според досега напра-
вените клинички студии, се препорачува започнување 
на третманот на секое акутно крварење во првите два 
часа, што се овозможува со домашната терапија. 

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). Леку-
вањето на лицата со хемофилија се врши во Институ-
тот за трансфузиона медицина на Република Македо-
нија, Клиниката за детски болести, Клиниката за хема-
тологија, хируршките клиники, здравствени установи 
во други градови во Републиката каде живеат лицата 
со хемофилија.  

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 на од болничко лекување.  

Во Република Македонија во моментот има реги-
стрирано 318 лица со хемофилија. Истите се лекуваат 
во Институтот за трансфузиона медицина, како и во си-
те Достапноста на концентратите на коагулациските 
фактори на лицата со хемофилија им овозможува ква-
литетен живот. 

- За 211 пациенти со хемофилија А во 2011 година 
потребни се 6.000.000 IE плазма деривиран концентрат 
на фактор VIII и 500.000 ИЕ рекомбинантен концен-
трат на фактор VIII 

- За 104 пациенти со хемофилија Б во 2011 година 
потребно е 2.000.000 JE фактор IX. 

- За 3 пациенти со хемофилија и присутни инхиби-
тори, како и за животнозагрозувачки крварења при кои 
се исцрпени сите терапевтски можности потребни се 
1000 вијали рекомбинантен фактор VIIA.   

Покрај активностите zа 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 Инсти-
тутот за трансфузиона медицина заедно со НВО ги 
проширува досегашните активности со цел да прерасне 
во Центар за сеопфатна грижа.   

Превенција на компликации кај лицата со хемофи-
лија во Македонија се спроведува со редовни (6-12 ме-
сечни) контролни прегледи, како и со континуирана 
едукација на медицинскиот персонал, лицата со хемо-
филија и членовите на нивните семејства.  

Превентивните прегледи кај лицата со хемофилија се: 
- контрола на присуство на вирусни маркери - а-

HIV, a-HCV и HbsAg; 
- определување на нивото на коагулациските фактори; 
- определување на присуство на инхибитори  
- хепатални иследувања. 
Од осебено значење е рутинската молекуларна ди-

јагноза на хемофилија и von Willebrand – ова болест. 
Постои позната асоцираност на определени мутации со 
формата на хемофилија, како и можноста да се предви-
ди појавата на инхибитори. Кај сите кондукторки се 
препорачува пренатална дијагноза. Потребно е да се 
опфатат сите регистрирани 211 лица со Haemophilia A, 
104 лица со Haemophilia B i 50 lica so von Willebrand – 
ова болест, како и сите новодијагностицирани случаи. 
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Продолжување со циклусот на континуирана едука-
ција на сите здравствени работници и соработници кои 
се вклучени во третманот на лицата со хемофилија: 

 
1. Работилници за лабораториска дијагноза на хе-

мофилијата   
 
Едукацијата е наменета за биолози и лаборанти кои 

ги изведуваат дијагностичките лабораториски тестови 
за хемофилија и von Willebrand–ова болест, вработени 
во Институтот за трансфузиона медицина на Републи-
ка Македонија и во сите трансфузиолошки служби 
служби низ Република Македонија. 

Обуката ке биде спроведена од биолог кој има учес-
твувано на Лабораториска работилница за дијагностич-
ки тестови за хемофилија и von Willebrand – ова болест 
во Лондон, Англија, организирана од Светската феде-
рација за хемофилија.  

 
2. Работилници за медицински сестри кои се вклу-

чени во третманот на лицата со хемофилија и von 
Willebrand –ова болест во  Република Македонија.  

Едукацијата е наменета за медицински сестри вра-
ботени во сите здравствени установи каде се третираат 
лицата со хемофилија и von Willebrand – ова болест во 
Република Македонија.   

Обуките ке бидат спроведени од медицинска сестра 
која има учествувано на регионална работилница за ме-
дицински сестри кои се вработени во центри за хемо-
филија во Белград, Србија, организирана од Светската 
федерација за хемофилија.  

 
3. Работилница за дентална нега кај лицата со хемо-

филија и von Willebrand –ова болест. 
 
Едукацијата е наменета за орални хирурзи од сите 

градови во Република Македонија каде живеат лица со 
хемофилија и von Willebrand –ова болест. Обуките ке 
бидат спроведени од орален хирург, кој има учествува-
но на Регионалната работилница за дентална нега хе-
мофилија во Белград, Србија, организирана од Свет-
ската федерација за хемофилија.  

За овие активности потребни се вкупно 
2.300.000,00 денари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програмата за обезбедување на трошоците за болни 

кои се третираат со дијализа и активности за пациенти-
те со хемофилија во Република Македонија за 2011 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 30.000.000,00 
денари, од кои 12.568.000,00 денари за дел од неизми-
рените обврски за 2010 година. 

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 се ЈЗУ Завод за нефро-

логија Струга и Институтот за трансфузиона медицина, 
а неизмирените обврски се распределуваат во Јавните 
здравствени установи и се трошоци направени за лече-
ње на пациентите, а преставуваат ослободување на па-
циентите од партиципација за дијализа, малигни боле-
сти, инсулин, хемофилија, хормон за раст и трансплан-
тација, согласно Програмата за обезбедување на тро-
шоците за болните кои се третираат со дијализа, за 
обезбедување на лекови за трансплантирани болни и за 
обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст 
и лекување на болни од хемофилија во Република Ма-
кедонија за 2010 година. 

 
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 соодветно на цената на услугата која е 
предвидена 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 31.01.2012 и годишен изве-
штај за реализирани активности за 2011 година до Ми-
нистерството за здравство. 

 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Министерството за здравство ќе врши редовни кон-

троли на 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. 51-8066                     Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
     Скопје                           Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
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124. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧ-
КАТА НА ЕНЕРГИЈА ЗА 2011 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 2011 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. 113/2010).   

   
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 соци-
јалната заштита и  

- извршил плаќање за потрошената енергија, иско-
ристена и платена  во период од 1.09.2010 година до 
31.12.2011 година.  

 
III. Мерки 

 
Надоместокот за субвенција за потрошена енергија 

ќе се исплаќа на месечна основа.  
Висината на месечниот надоместок за субвенција 

изнесува 600 денари. 
 

Модалитети на субвенции 
 
Модалитетите на субвенциите ќе зависат од видот 

на енергенсот за кој ќе се определи корисникот за оста-
врување на надоместокот за субвенционирање на  тро-
шокот. 

За остварување на субвенционирање на потрошена 
енергија (електрична енергија, огревно дрво, јаглен, ек-
стра лесно масло за домаќинства /нафта за домаќинс-
тво и централно греење ), ќе се земаат во предвид смет-
ките од септември 2010 до декември 2011 година. 

Надоместокот за субвенција кориснокот го оствару-
ва во месечен износ од 600 денари. Доколку износот на 
сметката е помал од 600 денари, се исплаќа надоместо-
кот за субвенција за потрошена енегрија 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. 

- 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 600 
денари до износот на приложената сметка, во кој пери-
од 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 субвернционирање на трошоците се ос-
тварува за еден вид на енергенс, во месечна висина од 
600 денари.  

  
IV. Носители 

 
Оваа програма ќе ја спроведе Министерството за труд 

и социјална политика и центрите за социјална работа. 
Корисниците може да поднесат барање за оствару-

вање на надоместокот за субвенција за потрошена 
енергија од 1 јануар 2011 година до 31 декември 2011 
година. 

Барањето се поднесува до надлежниот центар за со-
цијална работа, според местото на живеење на корис-
никот. 

Кон барањето се поднесува следнава документација: 
- 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 носи-
телот на правото или член на неговото семејство/дома-
ќинство. За екстра лесното масло за домаќинството, 
платената сметка и сметкопотврдата ќе се земаат во 
предвид за период  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 дома-
ќинство се врши по поднесена сметка за период од датата 
на платената сметка, а најдоцна до 31.12.2011 година. 
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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. 

 
V. Извори на средства 

 
Програмата за воведување на субвенции за трошо-

ци за потрошена енергија за 2011 година ќе предизвика 
фискални импликации во висина од 360.000.000 дена-
ри, 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 2011 
година до 31 декември 2011 година.  

 
Бр. 51-8173/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
     Скопје                          Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

125. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр.38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 
88/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.01.2011 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
В О В Е Д 

 
Ретки или орфански болести се болести кои се поја-

вуваат до пет случаи на 100.000 жители. Малиот број 
на случаи со ретки болести претставува орграничувач-
ка околност за фармацевтската индустрија да преземат 
дополнителни истражувања за овие болести. Иако, од 
секое ретко заболување засега се заболени само огра-
ничен број на пациенти, лекувањето на ретките боле-
сти се социјално и етички релевантни. Малиот број на 
потенцијални пациенти по болест ја ограничува еко-
номската привлечност за преземање, истражување и 
развој на лекови  за третирање на ретки болести. Про-
изводните процеси пак треба да се развијат на исти ви-
соки стандардни нивоа на безбедност, квалитет и ефи-
касност, како и за другите лекови.  

Според Европската регулатива за ретки медицин-
ски производи (Регулатива  (ЕЗ) Бр. 141/2000) реткиот 
лек се дефинира како лек (а) за состојба која е закану-
вачка по живот и исцрпувачка, (б) состојба со која се 
заболени не повеќе од 5/100.000 лица или како лек за 
кој се очекува многу мал поврат од инвестицијата ако 
нема дополнителен стимул и (в) состојба за која не по-
стои било кој друг задоволителен алтернативен начин 
на лекување или за која од ваквиот нов лек пациентот 
има значителни придобивки односно бенефити  во спо-
редба со постоечкото лекување.  

За разлика од другите болести, здравствените струч-
њаци ги имаат лимитирано знаењата и вештините за 
дијагностицирање и лекување на ретки болести. Мала-
та инциденца односно појава на овие заболувања доз-
волува само ограничен број на здравствени стручњаци, 
обично во специјализираните центри, да градат експер-
тиза за дијагностицирање и за пружање на медицинска 
нега на луѓето кои се заболени од ретки болести.  

Сепак, раната дијагноза на ваквите болести, кои че-
сто се од генетско потекло, е најдобра гаранција за 
ефикасно лекување од аспект на терапија и трошоци. 
Терапиите често не се куративни, туку обично нудат од 
ограничена до екстензивна симптоматска поддршка. 

Некои земји затоа организираат мониторинг при 
употребата на ретки лекови преку центри за применета 
експертиза, кај што се упатуваат пациентите со специ-
фични и ретки болести. Алтернативно, земјите членки 
бараат од  таквите центри да издадат упатства за добра 
пракса и да ги известат сите потенцијални заинтереси-
рани лекари и експерти. 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Градење на свест  и експертиза за ретки болести на 

ниво на ЕУ. Контролираната употреба на лековите мо-
же многу добро да се поврзе со создавање на стандар-
дизирани регистри за пациенти на меѓународно ниво и 
мрежа на центри за експертиза. Регистрите би овозмо-
жиле директна проценка за бројот и профилот на паци-
енти за испитување и за буџетски цели. Друга клучна 
придобивка од таквите регистри се директните созна-
нија за тоа каде живеат пациентите со ретки заболува-
ња и како тие брзо да се вклучат во испитувањата за 
нови лекови, кое ќе биде од заедничка корист за паци-
ентите и за компанијата спонзор. Едновремено, форми-
рањето на регистри за болеста ќе го олесни генерира-
њето на дополнителни податоци за придобивките од-
носно користа од лекот во понатамошниот третман.  

Ваквите податоци, наизменично ќе придонесат за 
создавање на база за идните разгледувања при донесу-
вање на одлуки за цени и надоместоци. Сите регистри 
и регистратори треба да се водат во склад со прописите 
за заштита на податоци и други релевантни национал-
ни барања. За целосна искористеност на насобраните 
сознанија, напорите треба добро да се координираат во 
и меѓу земјите членки.  

Сепак, раната дијагноза на ваквите болести, кои че-
сто се од генетско потекло, е најдобра гаранција за 
ефикасно лекување од аспект на терапија и трошоци. 
Освен тоа, терапиите често пати не се куративни, туку 
обично нудат од ограничена до екстензивна симпто-
матска поддршка. 

 
МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 

 
Дијагностицирањето на ретките болести се врши од 

страна на обучен кадар во Клиниките зависно од при-
родата на болеста, а претежно во Клиниката за детски 
болести. Неретко се потребни испитувања во високо 
опремени здравствени установи во странство за утвр-
дување на дијагнозата. Пациентите во детската возраст  
се третираат во Клиниката за детски  болести, а возрас-
ните пациенти во други соодветни клиники. Повеќето 
ретки болести се резултат на недостаток на одредени 
ензими.  
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Најчести ретки болести кои се појавуваат во Репуб-
лика Македонија се следните: Морбус Гаучер, хереди-
тарен ангиоедем, белодробна артериска хипертензија, 
Миелома Мултиплекс, фенилкетонурија, Миелодисп-
ластичхен син дром - МДС, ГИХТ рецидиванс солна-
тинив, месилате, акромегалија, ГЕП-НЕТ тирозинемија 
хередитарна, галактоземија, фруктозна интолеранција, 
група на болести на таложење - мукополисахаридози.  

Во текот на годината  може да има ново дијагности-
цирање и на други ретки болести и зголемување на 
бројот на пациентите за веќе дијагностицираните, кои 
исто така треба да бидат вклучени за третман и лекува-
ње според критериумите утврдени во оваа програма, со 
оглед на скапата терапија за лекување на пациентите 
од ретки болести во изминатата година беа обезбедени 
средства само за лекување на 3 деца заболени од муко-
полисахаридози. 

 
A. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на Програмата за лекување на ретки 

болести во Република Македонија за 2011 година со те-
рапија и лекови кои досега се применувани во лекува-
ње на некој од ретките болести се очекува за 2011 го-
дина ќе бидат потребни средства во вкупен износ од 
10.000.000,00 денари.  

 
 
 
 
 
 

II. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Вкупните средства за реализација на оваа програма 

изнесуваат 10.000.000,00 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 
здравствени 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 спро-

ведување на Програмата за што ќе изготви посебно 
упатство за реализација на средствата кое ќе биде доста-
вено до јавните здравствени установи и по потреба под-
несува извештај до Владата на Република Македонија.  

 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

  
Јавните здравствените установи кои се извршители 

на Програмата, најдоцна до 31.01.2012 година да доста-
ват до Министерството за здравство годишни извештаи 
за реализираните мерки и активности во 2011 година, 
предвидени со оваа програма. 

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

 
Бр. 51-8191/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
     Скопје                          Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

126. 
Врз основа на член 32 став (1) точка 10 од Законот 

за здравствена заштита („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006,5/2007, 77/2008, 67/2009 и 
88/2010), како и Законот за изменување и дополнување 
на Законот за здравствено осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.67/2009), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЦЕЛОСНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ КОИ НЕ 
СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ ЗА 2011 ГОДИНА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

I. В О В Е Д 
 

Со Законот за здравствено осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 
150/2010) е уредено здравственото осигурување на гра-
ѓаните, правата и обврските од здравственото осигуру-
вање, како и начинот на спроведување на здравствено-
то осигурување. Здравственото осигурување се устано-
вува како задолжително и доброволно осигурување. За-
должително здравствено осигурување се установува за 
сите граѓани на Република Македонија заради обезбе-
дување на здравствени услуги и парични надоместоци 
врз начелата на сеопфатност, солидарност, еднаквост и 
ефективно користење на средствата под услови утврде-
ни со Закон.  

 
II. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 

 
Финансирањето на задолжително здравствено оси-

гурување се врши преку придонес за задолжително 
здравствено осигурување кој се уплатува во Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија. Во Законот 
се утврдени лицата кои задолжително се осигуруваат 
меѓу кои се и привремено невработените лица додека 
примаат паричен надоместок за осигурување во случај 
на невработеност и невработените лица кои активно 
бараат работа и кои се пријавуваат во Агенцијата за 
вработување до колку нема друг основ на осигурување 
и лицата кои се пријавуваат во Агенцијата за вработу-
вање а кои писмено се изјасниле дека се пријавуваат 
само заради остварување на правата од задолжително 
здравствено осигурување.  

Невработените лица кои задолжително се пријаву-
ваат во Агенцијата за вработување се вклучени во си-
стемот за здравствено осигурување и го користат исти-
от пакет на здравствена заштита како и останатите ли-
ца кои се вклучени  во системот на здравствено осигу-
рување по  основ на работен однос или други основи, 
освен правата за надоместок на плата.  
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III. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Со обезбедувањето на здравствена заштита на нео-

сигурените лица и невработените лица кои се пријаву-
ваат во Агенцијата за вработување се намалува фи-
ктивниот број на невработени лица во евиденцијата на 
Агенцијата за вработување.  

Со насочување на дел од средствата од превентив-
ните и куративните програми за здравствена заштита 
кои секоја година ги донесува Владата на Република 
Македонија како и средствата од Агенцијата за врабо-
тување за невработените лица кои се пријавуваат зара-
ди обезбедување на здравствено осигурување како и со 
обезбедување на дополнителни средства од Буџетот на 
Република Македонија за неосигурените лица се обез-
бедуваат услови за спроведување на целосно здрав-
ствено осигурување и здравствена заштита на граѓани-
те во Република Македонија кои досега немаа основ за 
здравствено осигурување.  

 
IV. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 

 
Со реализацијата на мерките и активностите на 

оваа програма се обезбедува: задолжително здравстве-
но осигурување на сите граѓани во Република Македо-
нија со што се обезбедува уставно загарантираното 
право на здравствена заштита на секој граѓанин, нама-
лување на фиктивниот број на невработени лица кои 
активно не бараат работа, а се пријавуваат во Агенција-
та за вработување, здравствени услуги заради утврду-
вање, следење и проверување на здравствената состој-
ба, универзална достапност при користењето на здрав-
ствената заштита за целото население (вклучувајќи ги 
и лицата без постојано место на живеење, бездомници-
те и други вулнерабилни групи, како и избор на мати-
чен лекар во примарната здравствена заштита на сите 
граѓани во Република Македонија, со што ќе се овоз-
можи користење на услугите пред се на примарно ниво 
на здравствена заштита.  

 
V. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат 

услови за целосно здравствено осигурување на сите 
граѓани во Република Македонија кои досега не беа 
осигурани по ниеден основ за што се обезбедени средс-
тва од Буџетот на Република Македонија  во вкупен из-
нос од 165.000.000,00 денари. Финансиската анализа е 
изготвена врз основа на податоците доставени од Фон-
дот за здравствено осигурување, информациите од 
истражувањето на трошоците на здравствените услуги 
во Република Македонија како и податоци од Агенци-
јата за вработување.  

 
VI. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 
Според Анализата, лица без основ на осигурување, 

кои треба да се вклучат во системот на задолжително 
здравствено осигурување се околу 35.000. Со оглед де-
ка сите граѓани кои немаат основ на здравствено осигу-
рување нема да можат да се вклучат во системот на 
здравствено осигурување веднаш, туку со одредена ди-
намика зависно од поднесувањето на документацијата, 
се цени дека за 2011 година ќе бидат потребни средс-
тва за обезбедување на услови за целосно здравствено 
осигурување во вкупен износ од 165.000.000,00 денари. 

VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на активностите предвидени во оваа 

програма потребни се средства во износ од 
165.000.000,00 денари, кои се обезбедени од Буџетот на 
Република Македонија и тоа за:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. ТРАНСФЕРИРАЊЕ НА СРЕДСТВА 
 
Средствата планирани за реализација на оваа про-

грама во вкупен износ од 155.000.000,00 денари се 
трансферираат до Фондот за здравствено осигурување  
со посебно решение за покривање на трошоците за оси-
гурување на лицата од член 5 став 1 точка 5 од Законот 
за здравствено осигурување („Службен весник на РМ“ 
бр. 67/09) кое го донесува Министерот за здравство врз 
основа на доставени податоци – пресметка и МПИН 
образец за секој месец поединечно за вкупниот број на 
осигуреници. Средствата во износ од 10.000.000,00 де-
нари се трансферираат до ЈЗУ по основ на пренесени 
обврски од минатите години за лицата кои до моментот 
нa остварување на правото на  здравствено осигурува-
ње користеле здравствени услуги.  

 
IX. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 

 
Надзор над спроведување на Програмата за целосно 

здравствено осигурување врши Министерството за 
здравство и по потреба ја известува Владата на Репуб-
лика Македонија. 

 
X. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
 
Фондот за здравствено осигурување како и јавните 

здравствени установи на кои им се трансферираат 
средства по оваа програма најдоцна до 31.01.2012 го-
дина до Министерството за здравство доставуваат го-
дишни извештаи за реализација на мерките и активно-
стите предвидени со оваа програма за 2011 година.  

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

   
   Бр.51-8192/1-2010               Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година          на Владата на Република 

      Скопје                                    Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
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127. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА  ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 
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Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

 
      Бр. 51-8208/1                         Заменик на претседателот 
12 јануари 2011 година                                на Владата на Република  
         Скопје                                        Македонија,  
                                            д-р Васко Наумовски, с.р. 
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128. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.01.2011 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНA 
ИГРA НА СРЕЌА-„ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за промет и услуги “БЕТ-ПРО 
ВИЛ ХИЛ“ ДОО Скопје за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа “Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на бул.“Партизански 
Одреди“ бр.47 Скопје - Центар. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

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

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

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

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

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

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

 
Бр. 51-8154/1-10                Заменик на претседателот 

12 јануари 2011 година           на Владата на Република 
      Скопје                            Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 

129. 
И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ  
ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП 

 
Во Решението за разрешување и именување член на 

Надзорниот одбор за контрола на материјално-финан-
сиското работење на Јавното претпријатие за извршу-
вање на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – 
Пробиштип („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 158/2010) во точка 2, наместо: „Димчо Лазов“ 
треба да стои: „Лазо Димчов“. 

 
Од Владата на Република Македонија 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

130. 
Врз основа на член 9 став 5 од Законот за обезбеду-

вање на лица и имот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 80/99 и 66/07), министерот за вна-
трешни работи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРА-
МАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН 
ИСПИТ И ОСПОСОБУВАЊЕТО НА ФИЗИЧКИТЕ 
ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  

НА ЛИЦА И ИМОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за програмата и начинот на по-

лагање на стручен испит и оспособувањето на фи-
зичките лица за вршење работи на обезбедување на 
лица и имот („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 46/08), во член 5 став 1, по зборот „часо-
ви“ се става точка и зборовите до крајот на речени-
цата се бришат. 

Во став 2, зборовите: „во градовите Тетово, Охрид 
и Штип“ се бришат. 

  
Член 2 

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

 
 Бр. 141-529/1                         Министер 

4 јануари 2011 година           за внатрешни работи, 
    Скопје                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 



Стр. 40 - Бр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 јануари 2011 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
131. 

Врз основа на член 29-б став (7) од Законот за тр-
говските друштва („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10), 
министерот за економија, донесе 

 
П РА В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЛИЦА КОИ НЕ 
МОЖАТ ДА ОСНОВААТ И ДА УПРАВУВААТ И 
ЛИЦА КОИ СЕ СПРЕЧЕНИ ИЛИ ПРЕСТАНАЛЕ  
ДА ГИ ВРШАТ СВОИТЕ ФУНКЦИИ ВО ОРГАНОТ 
НА УПРАВУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
      

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водењето на регистарот  на лица кои 
не можат да основаат и да управуваат и лица кои се 
спречени или престанале да ги вршат своите функции 
во органот на управување во трговските друштва  во 
Република Македонија. 

 
Член 2 

Регистарот на лица кои не можат да основаат и да 
управуваат и лица кои се спречени или престанале да ги 
вршат своите функции во органот на управување во тр-
говските друштва во Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Регистар) се води во електронска форма. 

 
Член 3 

(1) Во Регистарот се врши упис на  називот, седиш-
тето, единствениот матичен број на субјектот (ЕМБС), 
трансакциската сметка, датумот и времето на упис и 
единствениот даночен број (ЕДБ) на трговските друш-
тва кои во моментот на пристигнување на информација 
за блокада на нивната трансакциска сметка преку 
единствениот регистар на трансакциски сметки (ЕРТС) 
се запишани во трговскиот регистар што се води во 
Централниот регистар на Република Македонија (во 
натамошниот текст:Централен регистар). 

(2) Во Регистарот се врши упис на името и презиме-
то, единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), 
број на пасош или број на лична карта или број на дру-
га исправа за утврдување на идентитет која е важечка 
во неговата земја кога се работи за странски државја-
нин и местото на негово живеење за лицата кои се за-
пишани како членови на орган на управување или ор-
ган на надзор, односно се управители  на трговските 
друштва од став (1) на овој член. 

(3) Централниот регистар врши бришење на упис 
од Регистарот на податоците определени во став (1) и 
став (2) од овој член откако ќе прими информација за 
деблокада на трансакциската сметка на трговските 
друштва од став (1) од овој член преку ЕРТС. 

(4) Во Регистарот се врши упис на  називот, седиш-
тето, единствениот матичен број на субјектот (ЕМБС), 
трансакциската сметка, датумот и времето на упис и 
единствениот даночен број (ЕДБ) на трговските друшт-
ва запишани во трговскиот регистар на кои им е отво-
рена стечајна постапка од денот кога Централниот ре-
гистар го примил решението за отворање на стечајна 
постапка над истите. 

(5) Централниот регистар ќе врши бришење на упис 
од Регистарот на податоците определени во став (4) од 
овој член откако ќе прими решение за заклучување на 
стечајна постапка над трговските друштва определени 
во став (4) од овој член. 

(6) Во Регистарот се врши упис на името и презиме-
то, единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) 
број на пасош или број на лична карта или број на друга 
исправа за утврдување на идентитет која е важечка во 
неговата земја кога се работи за странски државјанин и 
местото на негово живеење за лицата кои се запишани 
во трговскиот регистар како членови на орган на управу-
вање или орган на надзор, односно се управители на тр-
говски друштва, на кои во постапка пропишана со закон 
им е изречена забрана за вршење професија, дејност или 
должност од денот кога на Централниот регистар му е 
доставена изречената забрана за вршење професија, деј-
ност или должност на лицата од овој став. 

(7) Централниот регистар врши бришење на уписот 
од Регистарот на податоците определени во став (6) од 
овој член откако ќе престане изречената забрана за вр-
шење професија, дејност или должност на лицата од 
став (6) на овој член. 

(8) Во регистарот се врши упис на името и презиме-
то, единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) и 
местото на живеење за лицата кои се запишани како 
содружници во трговско друштво на кои во моментот 
на пристигнување на информација за блокада на нив-
ната трансакциска сметка преку ЕРТС се запишани во 
трговскиот регистар, односно над кои е отворена сте-
чајна постапка од денот кога Централниот регистар 
примил решение за отворање на стечајна постапка над 
трговско друштво. 

(9) Централниот регистар врши бришење на уписот 
од Регистарот на податоците определени во став  (8) од 
овој член откако ќе прими информација за деблокада 
на сметка на трговските друштва од став (1) од овој 
член преку ЕРТС, односно откако ќе прими решение за 
заклучување на стечајна постапка над трговско друшт-
во определено во ставот (8) на овој член. 

(10) Во регистарот се врши упис на името и презиме-
то, единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) 
број на пасош или број на лична карта или број на дру-
га исправа за утврдување на идентитет која е важечка 
во неговата земја кога се работи за странски државја-
нин и местото на негово живеење за лицата кои со пра-
восилна одлука на судот е утврдено дека сториле кри-
вично дело лажен стечај, предизвикување стечај со не-
совесно работење, злоупотреба на постапката стечај, 
оштетување или повластување на доверители. 

(11) Централниот регистар ќе изврши упис во региста-
рот на податоците определени во став (10) од овој член 
откако ќе прими правосилна судска одлука од суд за кри-
вичните дела определени во ставот 10 од овој член. 

(12) Централниот регистар ќе изврши бришење на 
упис од регистарот на податоците наведени во став  
(10) од овој член откако ќе престанат правните после-
дици изречени со правосилната судска одлука за кри-
вичните дела определени во став (10) од овој член.  

(13) Доколку од податоците од овој член кои се содр-
жани во информација, решение или одлука која е доста-
вена до Централниот регистар не може точно да се иден-
тификуваат лицата кои треба да се евидентираат во Ре-
гистарот, таквата информација, решение или одлука не-
ма да биде евидентирана и податоците од истата нема да 
бидат земени како исправни за упис на податоците кои 
се предмет на упис во Регистарот. Централниот регистар 
по службена должност или по електронски пат преку ед-
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ношалтерскиот систем ја известува институцијата која е 
извор и испраќач за неможноста од евидентирање на ин-
формацијата, решението или одлуката во Регистарот и 
потребата од исправка на истите како и нивно повторно 
испраќање до Регистарот.  

(14) Во Регистарот се врши упис на името и презиме-
то, единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) 
број на пасош или број на лична карта или број на дру-
га исправа за утврдување на идентитет која е важечка 
во неговата земја кога се работи за странски државја-
нин и местото на  живеење за лицата назначени за при-
времени вршители на функции во орган на управување 
во трговско друштво. 

(15) Централниот регистар ги внесува во Региста-
рот податоците наведени во став (14) од овој член врз 
основа на примена правосилна одлука за назначување 
привремен вршител на функции во орган на управува-
ње во трговско друштво односно примена одлука за 
назначување привремен вршител на функциите во ор-
ган на управување во трговско друштво. 

(16) Централниот регистар врши бришење на уписот 
од Регистарот на податоците наведени во став (14) од 
овој член врз основа на примена одлука од друштвото за 
избор на нов член на органот на управување на друш-
твото, или откако ќе истечат шест месеци од денот кога 
е запишано едно лице за привремен вршител на функ-
ции во орган на управување во трговско друштво. 

 
Член 4 

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

 
    Бр.16-9769/1 

31 декември 2010 година           Министер за економија, 
       Скопје                       Фатмир Бесими, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

132. 
Врз основа на член 15 став  2 од Законот за ѓубриња 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.110/07 
и 20/09), министерот  за земјоделство, шумарство и во-
доствопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОВИ ПОДОБРУВАЧИ НА СВОЈСТВАТА НА 
ПОЧВАТА, ПОСТАПКАТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА НОВ ПОДОБРУВАЧ НА 
СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА НА ОДРЕДЕН ВИД, 
ОЗНАЧУВАЊЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЈА, СОДРЖИНА-
ТА НА МАКРОЕЛЕМЕНТИТЕ, СЕКУНДАРНИТЕ 
МАКРО И МИКРОЕЛЕМЕНТИ, МИНИМАЛНИ И 
МАКСИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВА НА ХРАНЛИВИ  

ЕЛЕМЕНТИ И ПРИМЕСИ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видовите на по-

добрувачи на својствата на почвата, постапката и доку-
ментите за класификација на подобрувачи на својства-
та во одреден вид, означување и идентификација,содр-
жината  на макроелементи, секундарните макроелемен-
ти и микроелементи, минимални и максимални коли-
чества на хранливи елементи и примеси. 
                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со 98 Регулатива 
(ЕС) 2003/2003  на европскиот парламент и совет од 13 октомври 
2003 година која се однесува на ѓубриња, CELEX бр. 32003R2003 

Член 2 
Подобрувачи на својства на почвата се неоргански 

или органски материи од природно или синтетичко по-
текло, имаат ниска содржина на макро елементи и се-
кундарно макро елементи и микро елементи. 

 
Член 3 

(1) Видови на подобрувачи на својствата на почвата 
се: 

1. Минерални подобрувачи  и 
2. Органски подобрувачи  
(2) Минерални подобрувачи на својства на почва се 

соединенија кои се добиваат преку преработка на при-
родни материи и по хемиски пат.  

(3) Органски подобрувачи на својства на почва се 
соединенија кои се добиваат со екстракција на растите-
лен материјал. 

 
Член 4 

(1) За класификација на нов подобрувач на својс-
твата на почвата, се поднесува барање до Фитосанитар-
на  управа  во кое се наведува особено податоците за: 

1. Заштитното име на подобрувачот;  
2. Видот на новиот подобрувач; 
3. Производителот на нов  подобрувач; 
4. Името на правното лице кој врши увоз на новиот  

подобрувач; 
5. Стабилност на подобрувачот (начин на пакување 

и складирање заради задржување на квалитетот). 
(2) Кон барањето од став 1 на овој член се поднесу-

ва следната  документација: 
- извештај од овластена лабораторија, 
- декларација на подобрувачот и 
- упатство за употреба издадено од производител. 
 

Член 5 
Означувањето на новиот подобрувач на почвата со-

држи: 
1. Ознака за  нов подобрувач;  
2. Трајност (за задржување на трајност, подобрува-

чот се чува на температура до 40С); 
3. Токсичност (влијание врз здравје на  човекот, жи-

вотните и пчелите); 
4. Каренца; 
5. Работна каренца; 
6. Толеранција и 
7. Амбалажирање (вид на амбалажа). 
 

Член 6 
Идентификацијата на новиот подобрувач на почва-

та се врши со: 
1. Идентификациското име на новиот подобрувач; 
2. Составот на новиот подобрувач;  
3. Бројните вредности од аналитички методи и 
4. Утврдувањето на ефикасноста. 
  

Член 7 
Минералните и органските подобрувачи на својс-

твата на почвата се карактеризираат со ниска содржина 
на примарни хранливи елементи, со минимални 0,5% 
до максимални 3 % примарни хранливи елементи и 
примеси. 
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Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
 Бр. 17-260/5                 Министер за земјоделство, 

декември 2010 година      шумарство и водостопанство, 
     Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

133. 
Врз основа на член 20 став 4 од Законот за безбед-

ност на производите („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 33/06 и 63/07), министерот за транс-
порт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СУШТЕСТВЕНИТЕ БАРАЊА ЗА ПРОИЗВОДСТ-
ВОТО, ПЛАСИРАЊЕТО НА ПАЗАР И СТАВАЊЕ 

ВО УПОТРЕБА НА ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ ЗА 
РЕКРЕАЦИЈА (∗) 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат суштествените 
барања за производството, пласирањето на пазарот и 
ставање во употреба на пловни објекти за рекреација и 
на компонентите за инсталација што се однесуваат на 
дизајнот, конструкцијата, издувните емисии и емисии-
те на бучава, постапките и условите за оцена на соо-
бразност, обележувањето и условите кои треба да ги 
исполнуваат телата за оцена на сообразност. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

- „пловен објект за рекреација” е пловен објект од 
било кој тип, без оглед на видот на погонот со должина 
на трупот од 2,5 до 24 метри, измерен според соодвет-
ни усогласени стандарди наменети за спортски и ре-
креативни цели; 

- „ пловен објект за рекреација за сопствена употре-
ба” е пловен објект пократок од 4,00 метри должина, 
кој користи мотор со внатрешно согорување, има воде-
на џет-пумпа како примарен погонски извор и е дизај-
ниран за управување од едно или повеќе лица во седеч-
ка позиција, со стоење или со клечење на место во тру-
пот; 

- „погонски мотор” е секоја искра или палење со 
компресија, мотор со внатрешно согорување, вклучу-
вајки ги вградените двотактни и четиритактни мотори 
управувани со крма, со или без интегрален издувен си-
стем и вонбродските мотори; 

                                                                 
(∗) Со овој Правилник се врши усогласување со Директивата број 
94/25/ЕЗ на Европскиот парламент и Советот од 16 јуни 1994 го-
дина за доближување на законите, регулативите и администра-
тивните одредби на земјите членки за рекреативен пловен објект 
CELEX бр. 31994L0025 и Директива број 2003/44/ЕЗ на Европ-
скиот парламент и советот од 16 јуни 2003 година која ја допол-
нува Директивата 94/25/ЕЗ за приближување на законите, регула-
тивите и административните одредби на земјите членки за рекре-
ативни пловни објекти CELEX бр. 32003L004.  

- „суштинска модификација на моторот” е модифи-
кација на моторот која: 

а) може потенцијално да предизвика моторот да ги 
надмине ограничувањата на емисијата пропишани во 
Прилог 1 под Б, од овој правилник, исклучувајки ги ру-
тинските замени на компонентите на моторот што не 
ги менуваат карактеристиките на емисијата, или 

б) ја зголемува проценетата моќ на моторот за пове-
ќе од 15 проценти; 

- „суштинска модификација на пловни објекти” е 
модификација на пловните објекти која: 

а) го менува погонот на пловните објекти, 
б) вклучува суштинска модификација на моторот, 

или 
в) ги модифицира пловните објекти до тој степен 

што се сметаат за нови пловни објекти; 
- „погон” е механички метод со кој се движат плов-

ните објекти, особено системите со механичко истис-
нување на вода; 

- „серија мотори” е групирање на моторите од стра-
на на производителот, од кои преку нивниот дизајн се 
очекува да имаат слични карактеристики на издувната 
емисија и кои ги исполнуваат барањата за издувни 
емисии пропишани со  овој правилник; 

- „производител” е секое физичко или правно лице 
што дизајнира или произведува/гради производ опфа-
тен со овој правилник или што има дизајнирано и/или 
произведено/изградено таков производ за негово пла-
сирање на пазарот во свое име; 

- „oвластен застапник” e секое физичко или правно 
лице, кое има овластување дадено од страна на произ-
водителот во писмена форма да презема дејствија во 
негово име пропишани со овој правилник. 

 
Член 3 

Одредбите од овој правилник не се применува на 
пловните објекти и тоа: 

а) пловни објекти наменети исклучиво за натпрева-
рување, вклучувајки ги и спортските чамци со весла и 
чамците со весла за обука обележани како такви од 
страна на производителот; 

б)  кануа и кајаци и пловни објекти што се движат 
со помош на педали; 

в) чамци за сурфање со едра; 
г) чамци за сурфање на мотор и чамци за сопствена 

употреба; 
д) оригинални историски пловни објекти и нивни 

поединечни копии проектирани пред 1950 година, из-
градени пред се со оригинални материјали и обележани 
како такви од страна на производителот; 

ѓ) експериментални пловни објекти, под услов по-
тоа истите да не се ставаат на пазар; 

е) пловни објекти изградени за сопствена употреба, 
под услов истите да не се стават на пазар во рок од пет 
години; 

ж) пловни објекти посебно наменети за пловидба со 
членови на екипаж и за превоз на патници за комерци-
јални цели, кои се во спротивност со дефиницијата од 
член 2 алинеја 1 од  овој правилник; 

з) подводни пловни објекти; 
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ѕ) пловни објекти со едра; 
и) чамци на воздух и 
ј) пловни објекти со механички двигател со вна-

трешно согорување на пареа кои користат јаглен, кокс, 
дрво, нафта или гас. 

 
II. Суштествени барања 

 
Член 4 

Пловните објекти за рекреација ги исполнуваат су-
штествените барања за безбедност, здравствена зашти-
та, заштита на животната средина и заштита на потро-
шувачот, доколку се во сообразност со барањата утвр-
дени во Прилог 1 од овој правилник. 

 
Член 5 

Ако пловните објекти за рекреација се произведени 
согласно стандардите наведени во листата на стандар-
ди објавена од Институтот за стандардизација на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Институт 
за стандардизација) се смета дека тие рекреативни пло-
вни објекти одговараат на суштествените барања  утвр-
дени со овој правилник, на кои се однесуваат усогласе-
ните стандарди. 

 
Член 6 

 Пловните објекти за рекреација се пуштаат на па-
зар или се ставаат во употреба, ако ги исполнуваат су-
штествените барања во поглед на намената и доколку 
не ја загрозуваат безбедноста и здравјето на луѓето, 
имотот или животната средина и доколку се правилно 
конструирани и одржувани. 

 
Член 7 

Не треба да се ограничува или спречува ставањето 
на пазар и пуштањето во употреба на пловните објекти 
за рекреација кои се со СЕ обележување согласно  При-
лог 4 од овој правилник со кое се докажува нивната со-
образност, вклучувајки ги и постапките за оцена на со-
образност од член 9 и 10 oд овој правилник.  

Не треба да се ограничува или спречува ставањето 
на пазар на делумно завршени чамци, кога градителот 
или неговиот овластен застапник, или лицето одговор-
но за ставање на пазар дава писмена изјава во соглас-
ност со Прилог 3 под а) од овој правилник, дека истите 
треба да бидат завршени од друго лице. 

Не треба да се ограничува или спречува ставањето 
на пазар и пуштањето во употреба на компонентите на 
Прилог 2 од овој правилник, кои имаат СЕ обележува-
ње согласно Прилог 4 од овој правилник, со кое се до-
кажува нивната сообразност со релевнтните суштестве-
ни барања, кога истите се придружени со писмена изја-
ва за усогласеност дадена согласно Прилог 15 од овој 
правилник кога тие се наменети за вградување во плов-
ниот објект за рекреација, во согласност со изјавата од 
Прилог 3 под б) од овој правилник, на производителот, 
неговиот овластен застапник, или во случај на увоз од 
трета земја, на секое лице кое ги става компонентите 
на пазарот. 

Не треба да се ограничува или спречува ставањето 
на пазар и пуштањето во употреба на: вградени и по-
гонски мотори без интегрален издувен систем, управу-
вани со крма; мотори од типот со внатрешно согорува-
ње што се вградуваат на мобилна машинерија која не е 

наменета за патен сообраќај и мотори од типот со ком-
пресивно палење за користење во возила и емисијата 
на гасни загадувачи од моторите со позитивно палење, 
кои се напојуваат со природен гас, или со течен петро-
леум гас за користење на возилата, кога производите-
лот или неговиот овластен застапник согласно Прилог 
15 точка 3 од овој правилник, изјавува дека моторот ќе 
ги исполни барањата за издувни емисии пропишани со 
овој правилник кога ќе се  вгради на пловен објект за 
рекреација или на пловен објект за сопствена употреба, 
во согласност со упатствата дадени од производителот. 

Не треба да се ограничува и спречува прикажување 
на пловните објекти за рекреација на трговски саеми, 
изложби, презентации и слично, иако истите не се во 
согласност со одредбите од овој поравилник, доколку 
со одреден видлив знак јасно се покажува дека тие про-
изводи не можат да се стават на пазар или пуштат во 
употреба додека не бидат усогласени со одредбите од 
овој правилник.     

Во случај кога пловните објекти за рекреација се 
предмет на други прописи за други аспекти, а обезбе-
дуваат ставање на ознаката СЕ, овие прописи треба да 
покажат дека производите се усогласени со одредбите 
на  тие прописи. Ознаката СЕ укажува на усогласеност 
со тие прописи или со нивните одделни делови. Во овој 
случај деталите на соодветните прописи што ги приме-
нил производителот, онака како што се објавени во 
„Службен весник на Република Мaкедонија”, треба да 
се дадат во документите, изјавата за усогласеност или 
во упатствата што ги бараат тие прописи и што ги при-
дружуваат пловните објекти за рекреација. 

 
Член 8 

Кога ќе се утврди дека пловените објекти за рекреа-
ција или нивните компоненти од член 1 од овој правил-
ник носат ознака СЕ пропишана во Прилог 4 од овој 
правилник, се правилно дизајнирани, конструирани, 
инсталирани, одржувани и употребувани за нивната 
намена, можат да ја загрозат безбедноста и здравјето на 
лицата, имотот или животната средина, надлежниот 
орган за надзор на пазарот трба да преземе привремени 
соодветни мерки за нивно повлекување од пазарот или 
да  забрани да се пласираат на пазарот и/или да се ста-
ват во употреба согласно закон. 

Мерките од став 1 од овој член се преземаат кога 
несообразноста е резултат на:  

а) неисполнување на суштествените барања од член 
4  од овој правилник и  

б) неправилна примена на стандардите од член 5 од 
овој правилник, а е наведено дека стандардите се при-
менети. 

Кога некој производ од член 1 од овој правилник не 
е усогласен, а носи ознака СЕ, треба да се преземат со-
одветни мерки од страна на надлежниот орган за над-
зор на пазарот над субјектот кој ја ставил ознаката СЕ. 

 
III. Постапка за оценување на сообразност 

 
Член 9 

Пред пласирањето на пазарот и/или ставањето во 
употреба на  производите од член 1 од овој правилник, 
производителот или неговиот овластен застапник ги 
применува  постапки предвидени во точка 1, 2, 3, 4, 5, 
6 и 7 од овој член. 
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Во случај на процена на пловниот објект по изград-
бата, се утврди дека ниту производителот ниту негови-
от овластен застапник не ги исполнуваат барањата за 
усогласеност од овој правилник, нив може да ги презе-
ме под своја одговорност секое правно или физичко 
лице што го пласира производот на пазарот и/или го 
става во употреба. Во тој случај лицето треба да подне-
се барање за извештај кај овластено тело. Лицето што 
го пласира производот на пазарот и/или става во упо-
треба, на овластеното тело треба да му ги достави сите 
дукументи со кои располага и техничкото досие кое се 
однесува на првото пласирање на производот на паза-
рот. Овластеното тело го испитува поединечниот про-
извод и прави пресметки  и друга проценка за да обез-
беди негова усогласеност со суштествените барања од 
овој правилник. Во тој случај на плочата на производи-
телот пропишана во Прилог 1 под точка 2.2 од овој 
правилник ги фклучува зборовите “сертификат по из-
градба”. Овластеното тело изготвува извештај за усог-
ласеност,кој се однесува на спроведената проценка и го 
информира лицето што го пласира производот на паза-
рот и/или го става во употреба за неговите обврски.Ли-
цето подготвува изјава за усогласеност согласно При-
лог 15 од овој правилник го става или дава да се стави 
СЕ обележувањето придружено со идентификацискиот 
број на овластеното тело на производот. 

Во однос на дизајнот и градбата на производите од 
член 1 од овој правилник, производителот или негови-
от овластен застапник ги применува следите процеду-
ри за категории на дизајн на пловни објекти А, В, С и 
D согласно дел 1 од Прилог 1 под А од овој правилник. 

1. За категориите А и В: 
- за чамци со должина на трупот од 2,5 до 12 метри: 

внатрешна контрола на производството + тестирање 
(модул Аа) согласно Прилог 6 од овој правилник, или 
испитување од  типот ЕС (модул B), согласно Прилог 7 
од овој правилник, дополнет со усогласеноста на типот 
(модул С) од Прилог 8 од овој правилник, или со било 
кој од следните модули: B+D, или B+E, или B+F, или G 
или H; 

- за чамци со должина на трупот од 12 до 24 метри: 
испитување на типот на ЕС (модул В) од Прилог 7 од 
овој правилник дополнети со усогласеност на типот 
(модул С) од Прилог 8 од овој правилник или со било 
кој од следните модули: B+D, или B+E, или B+F или G 
или H. 

2. За категоријата С : 
а) за чамци со должина на трупот од 2,5 до 12 ме-

три: 
- кога усогласените стандарди се однесуваат на точ-

ка 3.2 и точка 3.3 од Прилог 1 под А од овој правилник 
се исполнети: внатрешна контрола на производството 
+ тестирање (модул Аа) од Прилог 6 од овој правил-
ник, или испитување од типот ЕС (модул В) од Прилог 
7 од овој правилник, дополнети со усогласеноста на ти-
пот (модул С) од Прилог 8 од овој правилник, или кој 
било од следните модули: B+D, или B+E, или B+F, или 
G или H; 

- кога усогласените стандарди што се однесуваат на 
точка 3.2 и точка 3.3 од Прилог 1 под А од овој правил-
ник не се исполнети: внатрешна контрола на произ-
водството + тестирања (модул Аа) од Прилог 6 од овој 
правилник, или испитување од видот ЕС (модул В) од 
Прилог 7 од овој правилник, дополнети со усогласено-

ста на типот (модул С) од Прилог 8 од овој правилник, 
или со било кој од следните модули: B+D, или B+E, 
или B+F, или G или H; 

б) за чамци со должина на трупот од 12 до 24 ме-
три: испитување на трупот ЕС (модул В) од Прилог 7 
од овој правилник, дополнет соусогласеност на типот 
модул С од Прилог 8 од овој правилник или кој било 
од следните модули: B+ D или B+E, или B+F или G 
или  H.  

3. За категоријата D: 
  За чамци со должина на трупот од 2,5 до 12 метри: 

внатрешна контрола на производството + тестирање 
(модул Аа) од Прилог 6 од овој правилник, или испиту-
вање од типот ЕС (модул В), од Прилог 7 од овој пра-
вилник, дополнети со усогласеноста на типот (модул 
С) од Прилог 8 од овој правилник или било кој од след-
ните модули: B+ D, или B+E, или B+F или G или H. 

4. За пловни објекти за рекрезација за сопствена 
употреба: внатрешна контрола на производството + те-
стирање (модул Аа) од Прилог 6 од овој правилник, 
или испитување на типот ЕС (модул В) од Прилог 7 од 
овој правилник, дополнети со усогласеноста на типот 
(модул С) од Прилог 8 од овој правилник, или било кој 
од следните модули: B+ D, или B+E, или B+F или G 
или H. 

5. За компонентите пропишани во Прилог 2 од овој 
правилник: некои од следниве модули: B+C, или B+D, 
или B+F, или G или H. 

6. За емисии на издувни гасови: за производите од 
член 1 од овој правилник се применува испитување на  
типот ЕС (модул В) од Прилог 7 од овој правилник, до-
полнет со усогласеноста на типот (модул С) од Прилог 
8 од овој правилник, или кој било од следните модули: 
B+ D, или B+E, или B+F или G или H. 

7. За емисии на бучава: 
а) за производите од член 1 од овој правилник про-

изводителот на пловниот објект или неговиот овластен 
застапник ќе примени: 

- ако се спроведуваат тестирања со користење на 
усогласен стандард за мерење на бучавата: или вна-
трешна контрола на производството + тестирање (мо-
дул Аа) од Прилог 6 од овој правилник или поединечна 
верификација (модулG) од Прилог 11 од овој правил-
ник, или потполна контрола на квалитетот (модул Н) 
од Прилог 12 од овој правилник. 

- кога за проценка се користи бројот Froude и мето-
дот за сооднос за префрлање на силата: внатрешна кон-
трпла на производството (модул А) од Прилог 5 од овој 
правилник, или внатрешна контрола на производството 
+ тестирање (модул Аа) од Пролог 6 од овој правил-
ник, или поединечна верификација (модул G) од При-
лог 11 од овој правилник, или потполна контрола на 
квалитетот (модул Н) од Прилог 12 од овој правилник. 

- во случај кога референтните податоци за пловниот 
објект поставени во согласност со точка 7 а) алинеја 1 
од овој член, за вршење на проценка се користат: или 
внатрешна контрола на производството (модул А) од 
Прилог 5 од овој правилник, или внатрешна контрола 
на производството + тестирање (модул Аа) од Прилог 6 
од овој правилник, или поединечна верификација (мо-
дул G) од Прилог 11 од овој правилник, или потполна 
контрола на квалитетот (модул Н) од Прилог 12 од овој 
правилник. 
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б) за производите од член 1 од овој правилник про-
изводителот на пловниот објект или неговиот овластен 
застапник ќе примени: внатрешна контрола на произ-
водството + тестирање (модул Аа) од Прилог 6 од овој 
правилник, или модулите G или Н. 

 
IV. Техничка документација 

   
Член 10 

Техничката документација од Прилог 13 од овој 
правилник за соодветниот пловен објект, треба да ги 
содржи сите потребни податоци за оцена на сообраз-
ност согласно суштествените барања. 

 
V. Тела за оценка на сообразност 

  
Член 11 

Овластеното тело за оценка на сообразност покрај 
условите пропишани со Законот за безбедност на про-
изводите, треба да ги исполнува и критериумите за ов-
ластување од Прилог 14 од овој правилник. 

 
Член 12 

Писмената изјава за усогласеност од Прилог 15 од 
овој правилник, секогаш треба да биде со пловниот об-
јект за рекреација и трба да биде содржана во прирач-
никот од производителот. 

 
Член 13 

Пловните објекти за рекреација, пловните објекти 
за рекреација за сопствена употреба и компонентите од 
Прилог 2 од овој правилник  кои ги исполнуваат су-
штествените барања од Прилог 1 од овој правилник, 
кога се пласираат на пазар треба да имаат втиснато СЕ 
ознака за сообразност. 

Вонбродските мотори и моторите управувани со 
крма со интегрален издувен систем кои ги исполнуваат 
суштествените барања од Прилог 1 под Б и В од овој 
правилник,  кога се пласираат на пазар треба да имаат 
втиснато СЕ ознака за сообразност.           

Графичката форма на СЕ обележувањето за соо-
бразност е дадена во Прилог 4 од овој правилник. 

СЕ обележувањето за сообразност треба да е видли-
во, читливо и неизбришливо. 

Обележувањето СЕ е придружено со број за иден-
тификација на овластеното тело за спроведување на 
постапките за оценка на сообразност од Прилог 9, 10, 
11, 12 и 16 од овој правилник.   

На рекреативниот пловен објект не треба да се при-
качуваат ознаки, знаци и натписи кои можат да доведат 
во заблуда трета страна за значењето и за формата на 
СЕ обележувањето. На рекреативниот пловен објект 
може да се поставуваат други ознаки доколку со тоа не 
се намалат видливоста, читливоста и значењето на СЕ 
обележувањето за сообразност. 

Ако при надзорот се утврди дека СЕ обележување-
то е погрешно поставено, производителот или неговиот 
овластен застапник треба обележувањето да го усогла-
сат со овој правилник и тоа на целата количина од по-
грешно обележените производи. 

Без да е во спротивност со член 7 од овој правил-
ник, ако се утврди дека СЕ обележувањето е  поставено 
погрешно, производителот или неговиот овластен за-
стапник има обврска да го иправи истото под услови 
утврдени од органот за надзор на пазарот. Кога несоо-

бразноста продолжува, органот за надзор на пазарот 
презема соодветни мерки за ограничување или забрана 
за ставање на пазар на рекреативниот пловен објект 
или за проверка дали истиот е повлечен од пазарот сог-
ласно постапката од Прилог 7 од овој правилник.  

 
Член 14 

Прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 и 17 од овој правилник се дадени во прилог и се 
составен дел од овој правилник. 

   
VI. Преодни и завршни одредби 

 
Член 15 

Oдредбата од член 13 од овој правилник, ќе се при-
менува од денот на пристапувањето на Република Ма-
кедонија во Европската Унија или по влегувањето во 
сила на соодветен протокол за оцена на сообразност со 
Европската Заедница и со назначување на овластено 
тело за оценка на сообразност за вршење на задачите 
во врска со постапките за оценка на сообразност име-
нувани од Европската Комисија, за производство на 
пловни објекти за рекреација. 

 
Член 16 

До пристапувањето на Република Македонија во 
Европската Унија или до влегувањето во сила на соод-
ветен протокол за оценка на сообразност со Европската 
Заедница, секој пловен објект за рекреација или компо-
нентите од Прилог 2 од овој правилник, кои се увезува-
ат и кои се пуштаат на пазар во Република Македонија, 
треба да поседуваат писмена изјава за усогласеност из-
дадена од телото за оценка на сообразност во Републи-
ка Македонија. 

Писмената изјава за усогласеност од став 1 од овој 
член, се издава врз основа на ЕС изјава за сообразност 
од производителот, писмена изјава за усогласеност за 
ЕС испитување на тип, писмена изјава за усогласеност 
за одобрен систем за обезбедување на квалитет, резул-
тати од соодветни извршени тестирања и анализа на 
степенот на усогласеност со суштествените барања 
утврдени со одредбите од овој правилник. 

Доколку се утврди дека пловниот објект за рекреа-
ција или компонентите од Прилог 2 од овој правилник, 
не ги задоволува барањата утврдени со овој правилник, 
не се издава писмена изјава за усогласеност од телото 
за оценка на сообразност. 

Производителите на пловни објекти за рекреација 
или на компонентите од Прилог 2 од овој правилник, 
можат да пуштат на пазар пловни објекти за рекреација 
и компоненти од Прилог 2 од овој правилник без при-
качување на ознака за сообразност или СЕ обележува-
ње, доколку истите се произведени во Република Маке-
донија и ги задоволуваат суштествените барања кои се 
утврдени со одредбите од овој правилник. 

 
Член 17 

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

 
Бр. 01-16234/1 

9 декември 2010 година                   Министер, 
           Скопје                           Миле Јанакиески, с.р. 
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134. 
Врз основа на член 7-б  став 5 од Законот за превоз 

на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.92/07 
и 161/09), министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА  И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ОДОБ-
РЕНИЈА  ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ  

МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата, содр-

жината и начинот на водење на регистарот за издадени 
одобренија за вршење на превоз на опасни материи во 
патниот сообраќај. 

 
Член 2 

Регистарот за издадени одобренија за вршење на 
превоз на опасни материи во патниот сообраќај се води 
во електронска форма. 

            
Член 3 

Регистарот за издадени одобренија за вршење на 
превоз на опасни материи во патниот сообраќај ги со-
држи следните податоци: 

- назив на превозникот; 
- даночен број на превозникот; 
- број и рок на важење на лиценцата за вршење на 

превоз на стока во внатрешниот или меѓународниот па-
тен сообраќај; 

- регистарски број и тип на возила наменети за пре-
воз на опасни материи;  

- класи на опасни материи што може да се превезу-
ваат со возилата; 

- име и презиме на вработени возачи, стручно оспо-
собени за превоз на опасни материи; 

- број и рок на важење на сертификатот за стручно 
оспособување на возачите на моторни возила  за пре-
воз на опасни материи; 

- вид на серификатот,  согласно  програмата за која 
е оспособен возачот;  

- име и презиме на  советникот  за безбедност при 
превоз на опасни материи; 

- број и рок на важење на сертификатот за стручно 
оспособување на советникот за безбедност при превоз 
на опасни материи.  

- број на одобрението за вршење на превоз на опас-
ни материи во патниот сообраќај и  

- дата на издавање и рок на важење на одобрението 
за вршење на превоз на опасни материи во патниот со-
обраќај. 

Член 4 
Во регистарот за издадени одобренија за вршење на 

превоз на опасни материи во патниот сообраќај се вне-
суваат сите промени настанати во текот на важење на 
одобрението.  

 
Член 5 

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

 
    Бр. 01-16785                   Министер 

21 декември 2010 година             за транспорт и врски,  
      Скопје                      Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

135. 
Врз основа на член 88 став 1 точка в) од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 7/08 и 57/10), Комисијата 
за хартии од вредност на Република Македонија, по-
стапувајќи по Барањето бр. 08-2750/1 од 5.11.2010 го-
дина на Македонската берза АД Скопје за добивање на 
согласност на Одлуката  бр. 02-1389/1 од 26.10.2010 го-
дина, на седницата одржана на 24.12.2010 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката на Одборот на 

директори на Македонската берза АД Скопје бр. 02-
1389/1 од 26-10-2010 година за привремено ослободу-
вање од плаќање на дел од надоместоците  на  членките 
на Македонската берза АД Скопје во месеците: 
Ноември, Декември 2010 година и Јануари 2011 годи-
на, утврдени во точка 2 од  Тарифникот за висина на 
надоместоците на Македонска берза АД Скопје, и тоа: 

- месечен надомест за користење на Бест системот  
за прв и втор корисник на работна станица, во вкупен 
износ од 3.500 денари по членка; 

- месечен надомест за користење на Берза-Нет, во 
износ од 1.000 денари; 

- месечен надомест за комуникациското поврзување 
со Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје  преку комуникациската мрежа на Македонска-
та берза АД Скопје, во износ од 3.000 денари и 

- месечен надомест за интегрален пристап до БЕСТ 
системот (FIX) во износ од 15.375 денари доколку 
членката оствари месечен промет на редовно тргување 
со хартии од вредност на Берзата, без блок трансакции, 
во обем  којшто ќе генерира месечен приход на Берзата 
од надоместок за тргување во износ поголем од 
100.000 денари. 
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2.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и истото  ќе се објави во ,,Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. 08-УП 1- 181          Комисија за хартии од вредност  

24 декември 2010 година     на Република Македонија 
       Скопје                               Претседател,                                                                                                 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р.  

___________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
136. 

Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 
34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини              ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95            до 37,887 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98            до 39,279 
 
б) Дизел гориво              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)          до 38,028 
 
в) Масло за горење             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)           до 37,645 
   
г) Мазут                 ден/кг 
- М-1 НС               до 29,167 

 
Член 2 

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

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

   
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 76,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 77,50 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 64,00 
 
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 53,00 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС          до 35,939 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

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

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

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

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

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 
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а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 0,080 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 0,030 
 
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 0,040 
 
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС           до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 

од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати кои сог-
ласно Законот за задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени 
со овој закон при увоз и/или производство на нафте-
ни деривати и тоа: 

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

 
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС           до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

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

а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,850 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,729 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,180 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 18.01.2011 година. 

 
   Бр. 02-64/1    

17 јануари 2011 година                       Претседател, 
     Скопје                             Димитар Петров, с.р. 

___________ 
 
СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
137. 

Врз основа на член 37 став 1 точка 5 од Законот за 
радиодифузната дејност („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 
152/2008, 6/2010, 145/2010), и член 19, став 2, алинеја 
10 и член 20, став 1, алинеја 3 од Деловникот за работа 
на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), 
а во согласност со Заклучокот на Советот бр.02-37/4 од 
14.01.2011 година, Советот за радиодифузија на Репуб-
лика Македонија, на 1-та седница одржана на 
13.01.2011 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се става вон сила Правилникот за изрекување и 

извршување на мерките кон радиодифузерите поради 
непочитување на одредбите од Законот за радиодифуз-
ната дејност, подзаконските акти и дозволата за врше-
ње радиодифузна дејност бр. 03-899/1 од 14.04.2008 го-
дина, објавен во „Службен весник на Република Маке-
донија” бр.53/2008 од 22 април 2008 година. 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 
 
Врз основа на член 37 став 1 точка 5 од Законот за 

радиодифузната дејност („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 
6/2010, 145/2010), и член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, 
став 1, алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот за 
радиодифузија на РМ (Пречистен текст), а во согласност 
со Заклучокот на Советот бр. 02-37/4 од 14.01.2011 годи-
на, Советот за радиодифузија на Република Македонија 
на 1-та седница одржана на 13.01.2011 година, донесе 
одлука да се стави вон сила Правилникот за изрекување 
и извршување на мерките кон радиодифузерите поради 
непочитување на одредбите од Законот за радиодифуз-
ната дејност, подзаконските акти и дозволата за вршење 
радиодифузна дејност бр. 03-899/1 од 14.04.2008 година, 
објавен во „Службен весник на Република Македонија”  
бр. 53/2008 од 22 април 2008 година. 

Врз основа на горенаведеното се донесе одлука ка-
ко во диспозитивот. 

 
   Бр. 02-87/1            Совет за радиодифузија на РМ,  

17 јануари 2011 година              Претседател, 
     Скопје                   Зоран Стефаноски, с.р. 

___________ 
 
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
138. 

Врз основа на член 10, став 1 од Законот за Советот 
на јавните обвинители на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 150/2007), Советот на 
јавните обвинители, на одржаната седумдесет и осма 
седница на 13.1.2011 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ 
ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИ-

ТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во членот 16 од Деловникот за работа на Советот 

на јавните обвинители, се додава нов став 3 кој ќе гла-
си: „Со Одлука на Советот, може да формира едно или 
повеќе работни тела“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесува-
њето. 

 
         А.бр.2-6/11                    Совет на јавни обвинители 
13 јануари 2011 година           на Република Македонија 
             Скопје                                     Претседател, 
                                                      Костадин Кизов, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
139. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеи 13 и 14, а во 
врска со член 38 од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
157/10), директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство, донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИ-
ТУВАЊЕ НА ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ ВО 
МЕСО, ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО, МЛЕКО, ПРОИЗ-
ВОДИ ОД МЛЕКО, ЈАЈЦА И ПРОИЗВОДИ ОД 
ЈАЈЦА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИ-
ЈА КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ ПРИ  

УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение се наложува задолжително лабора-

ториско испитување на полихлорирани бифенили во 
месо и производи од месо од живина,  месо и произво-
ди од месо од говеда, месо и производи од месо од сви-
њи, млеко и производи од млеко од сите видови живот-
ни, и јајца и производи од јајца, по потекло од Репуб-
лика Германија, кои се наменети за исхрана на луѓе 
при увоз во Република Македонија. 

 
Член 2 

(1) Официјалниот ветеринар на ветеринарно инс-
пекциско место на граничен премин на влез во Репуб-
лика Македонија, задолжително зема примероци од си-
те пратки од член 1 на ова решение. 

(2) Пратките од член 1 на ова решение од кои се зе-
мени примероци во согласност со став (1) од овој член 
се чуваат под надзор на Агенцијата за храна и ветери-
нарство, се до добивање на наодите од лабораториски-
те испитувања.  

(3) Пратките од член 1 на ова решение може да се 
пуштат во промет само доколку наодите од лаборато-
риските испитувања не ги надминуваат максималните 
нивоа на полихлорирани бифенили во храната, утврде-
ни во табела бр. 4 од Правилникот за општите барања 
за безбедност на храната („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 157/10). 

 
Член 3 

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

 
    Бр. 11-52/1 

10 јануари 2011 година                         Директор, 
      Скопје                           Дејан Рунтевски, с.р. 
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140. 
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 

со член 38 од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
157/10), директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство, донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШ-
НИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ,  МЕСО, ПРОИЗВОДИ 
ОД МЕСО, МЛЕКО, КОЛОСТРУМ, ПРОИЗВОДИ 
ОД МЛЕКО И КОЛОСТРУМ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧ-
КО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И ЕМБРИ-
ОНИ, КОЖА И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ 
И ОТПАДОЦИ ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУН-
КАРИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

 
Член 1 

Заради спречување на внесување на заразна болест 
Лигавка и шап од Република Бугарија, се забранува 
увозот во Република Македонија и транзитот преку те-
риторијата на Република Македонија на пратки со: 

1) живи домашни и диви чапункари кои потекнува-
ат од целата територија на Република Бугарија; 

2) живи домашни и диви чапункари кои транзити-
рале низ следните региони во Република Бугарија: Бур-
гас, Јамбол, Сливен, Шумен и Варна, освен во случај 
кога животните се превезувале без задржување по 
главните патишта и железнички пруги; и 

3) месо, производи од месо, млеко, колострум, про-
изводи од млеко и колострум, семе за вештачко осеме-
нување, јајце клетки и ембриони, кожа и други произ-
води, суровини и отпадоци од домашни и диви чапун-
кари од следните региони во Република Бугарија: Бур-
гас, Јамбол, Сливен, Шумен и Варна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Забраната на увоз во Република Македонија и 

транзит преку територијата на Република Македонија 
од член 1 точка 3 од  ова решение не се однесува на 
пратките млеко, колострум и производи од млеко и 
колострум кои се третирани на начин со кој се уни-
штува вирусот на Лигавка и шап, согласно член 118 
ставови (5) и (6) од Правилникот за начинот и постап-
ката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е 
одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ве-
теринарно-здравствениот сертификат или други доку-
менти што ја придружуваат пратката со живи живот-
ни, аквакултура и производи од животинско потекло, 
како и начинот и постапката на вршење на проверка и 
преглед при увоз и транзит на пратка со живи живот-
ни, аквакултура и производи од животинско потекло 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
53/2010, 86/2010 и 144/2010). 

 
Член 3 

Сите производи од домашни и диви чапункари кои 
се предмет на ова решение што граѓаните ги пренесу-
ваат преку границата на Република Македонија како 
личен багаж, се одземат од граѓаните и нештетно се от-
странуваат.  

 
Член 4 

Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
    Бр. 11-54/1 

10 јануари 2011 година                         Директор, 
       Скопје                        Дејан Рунтевски, с.р. 
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