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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
736. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со ствари на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 
 

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

КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН  
ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН  

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Дирекцијата за заштита на личните податоци, му престанува 

користењето на 18 персонални компјутери и монитори и тоа:
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Државната 

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 
 

Член 3 
Директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци склучува договор со Претседателот на Др-

жавната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен за уре-
дување на правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 41-409/1                                   Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година                    на Република Македонија, 
      Скопје                                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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737. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-
та за млади и спорт му престанува користењето на 
движните ствари: 16.300 демонтирани столчиња од На-
ционалната Арена „Филип II Македонски“ во Скопје, 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на единиците на ло-
калната самоуправа и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Директорот на Агенцијата за млади и спорт склучу-

ва договор со градоначалниците на единиците на ло-
калната самоуправа од член 2 на оваа одлука, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
       
          Бр. 41-418/1                    Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

738. 
Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 07/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ВО 
ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕ-
СИЈА ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС – ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ 

 
Член 1 

Владата на Република Македонија го избира за нај-
поволен понудувач Конзорциумот од Приватна здрав-
ствена установа во мешовита сопственост – општа бол-
ница РЕ- МЕДИКА Скопје и Друштво за трговија на 
големо Репро 21 ДООЕЛ претставуван од ПЗУ РЕ-МЕ-
ДИКА – со седиште на ул. „16 Македонска бригада“ 
бр. 18 Скопје. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата е:  
- изградба на нов објект со подрумски просто-

рии+П+3 од кои минимум 450 м2 со вертикална кому-
никација (лифт) за потребите на ЈЗУ Здравствена ста-
ница Железара и истиот потребно е да биде поврзан со 
топлотна врска со останатиот дел од ЈЗУ Здравствена 
станица Железара, во согласност со условите предви-
дени со Деталниот урбанистички план бр.375/2011; 

- обезбедување на соодветни просторни, еколошки, 
енергетски, технички и други потребни услови за вр-
шење на дејност; 

- извршување на поправка на кровната конструкци-
јата и замена на постојните олуци на целокупниот об-
јект на ЈЗУ Здравствена станица Железара; 

- обновување на надворешната фасада на целокуп-
ниот објект на ЈЗУ Здравствена станица Железара; 

- извршување на дислокација на топлотната стани-
ца и цевководната мрежа. Место на градба е Скопје, 
општина Гази Баба. 

 
Член 3 

Надоместокот на најповолниот понудувач се состои 
од неговото право да се стекне со сопственост на дел 
од остатокот од објектот намален за 450м2 колку што 
ќе изнесува делот од членот 2 на оваа одлука,а  е пред-
мет на концесијата како и  можноста за остварување на 
понатамошна добивка од извршување на здравствена 
дејност. 

 
Член 4 

Најповолниот понудувач е должен да врши здрав-
ствена дејност во објектот кој е предмет на концесија 
за период од 35 години од моментот на изградбата и 
физичката делба на објектот. 

 
Член 5 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија, како концендент, од една страна и 
Конзорциумот од Приватна здравствена установа во 
мешовита сопственост – општа болница РЕ- МЕДИКА 
Скопје и Друштво за трговија на големо Репро 21 ДО-
ОЕЛ претставуван од ПЗУ РЕ-МЕДИКА, како најпово-
лен понудувач, од друга страна, ќе се склучи  во рок од 
30 дена од денот на стапување во сила на оваа одлука. 
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Член 6 
Се овластува министерот за здравство да го потпи-

ше Договорот за концесија, со избраниот најповолен 
понудувач од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 7 

Се овластува Министерството за здравство да врши 
постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на 
концесиската дејност и реализацијата на Договорот за 
концесија. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 41-432/1                        Претседател на Владата 

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

__________ 
739. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

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

ЗАЈАС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на општина Зајас. 
  

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Зајас, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
    Бр. 41-438/1                    Претседател на Владата 

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

__________ 
740. 

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе  

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

ПЛАСНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

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

  
Опис на  
движна-
та ствар 

Реги-
старски 
број 

Боја Број на  
шасија 

Вред-
ност 
(денари) 

пмв  
Гранд  
Чироки 

ТE-
300-DC 

тем-
но 
сива 

1J4GZN8M
3 
VY523914 

500.000,
00 

 
 

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

трајно користење без надомест на општина Пласница. 
  

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Пласница, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
            Бр.41- 440/1                   Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
               Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
741. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се отстапува 114.389,04 кг. Мазут 
М-2 во нестандардизирана состојба на АД ТЕЦ “Него-
тино“ – Неготино, за техничко оддржување, без надо-
мест. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
    Бр. 41-600/1                    Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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742. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

КРУШЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики:  

 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на општина Крушево.  
  

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Крушево, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
    Бр. 41-605/1                    Претседател на Владата 

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

__________ 
743. 

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

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

БЕРОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики:  

 
Опис на 
движните 
ствари 

Единица Количина Цена за 
1м3 

Вредност 
(денари) 

Дабови 
огревни дрва 

м3 50 2.970,00 148.500,00 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Берово.  

  
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Берово, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука.  

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

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

 
           Бр. 41-607/1               Претседател на Владата  
11 февруари 2012 година  на Република Македонија, 
              Скопје                м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
744. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година 
донесе  

 
О Д Л У К А 

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

ПЕХЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики:  

 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Пехчево.  

  
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Пехчево, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
    Бр. 41-608/1                    Претседател на Владата 

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

__________ 
745. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”,  бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

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

ДРУГОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики:  
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Другово.  

  
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Другово, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
       Бр. 41-609/1                     Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година     на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
746. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

СТУДЕНИЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики:  

 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на општина Студе-
ничани.  

  
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Студеничани, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
    Бр. 41-610/1                    Претседател на Владата 

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

747. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.2.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НЕДВИЖНА СТВАР НА OПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање на времено користење недвижна ствар на oпшти-
на Кавадарци („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 26/2010). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-613/1                        Претседател на Владата 

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

__________ 
748. 

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука недвижните ствари - двор и земји-
ште под зграда 1, 2 и 3 со вкупна површина од 1264 м2 
и згради 1, 2 и 3 со вкупна површина од 369 м2 евиден-
тирани во Имотен лист бр. 13489, на Катастарска Пар-
цела бр.12574 Катастарска Општина Кавадарци 2, со 
адреса на ул. 7 септември бр. 93, сопственост на Репуб-
лика Македонија се пренесуваат во сопственост, без 
надомест на општина Кавадарци. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-613/2                        Претседател на Владата 

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

__________ 
749. 

Врз основа на член 77 став 1 од Законот за заштита 
на децата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 
107/2008, 83/2009, 156/2009, 51/2011 и 157/2011) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 11.2.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИ-
ВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -ДЕТСКА ГРАДИНКА 

„ДЕТСКА АКАДЕМИЈА СЛОНЧЕ“ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на При-

ватна установа за деца - детска градинка „Детска Акаде-
мија Слонче “ во Скопје на ул. „Јуриј Гагарин “ бр. 55/1. 
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Член 2 
Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз 

основа на поднесокот (барањето) од лицата Катерина 
Лефкоска од Гостивар, со адреса на живеење  на ул. 
Трифко Андоноски“ бр. 10 Гостивар и Златановска 
Стефанка од Скопје, со адреса на живеење  на ул. „Иво 
Лола Рибар“  бр. 74/3-2   Скопје. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 на оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, кој како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреатив-
ни, културно-забавни активности, мерки и активности 
за подобрување и зачувување на здравјето и за поттик-
нување на интелектуалниот, емоционалниот, физички-
от, менталниот и социјалниот развој на детето на во-
зраст од девет месеци  до  шест  години живот,  соглас-
но Законот за заштита на децата. 

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци  кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст во Приватната 
установа за деца - детска градинка „Детска Академија 
Слонче“ во Скопје ќе се обезбедат согласно пропиша-
ните стандарди и нормативи за вршење на дејноста . 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на Приватната 
установа за деца - детска градинка „Детска Академија 
Слонче“ во Скопје е согласно  пропишаните стандарди 
и нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 6 

Приватната установа за деца - детска градинка 
„Детска Академија Слонче“ во Скопје ќе биде сместена 
во  станбено деловен објект  на улица  „Јуриј Гагарин “ 
бр.55/1, Скопје, со вкупна површина од околу 83 м2. 

 
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижува-
ње и воспитание е околу 30 деца на возраст од девет месе-
ци до шест години и ќе бидат распоредени во  три  згри-
жувачко – воспитни групи, сообразно на бројот на децата 
во групите утврдени со Законот за заштита на децата.  

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е соодветна на 
Основите на програмата за воспитно - образовна рабо-
та со деца од предучилишна возраст во јавните детски 
градинки која се остварува во јавите установи за деца – 
детски градинки во Република Македонија. 

 
Член 9 

 Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 
Приватната установа за деца - детска градинка “Детска 
Академија Слонче“ во Скопје е македонски јазик и не-
говото кирилско писмо. 

 
Член 10 

Приватната установа за деца - детска градинка „Дет-
ска Академија Слонче“ во Скопје ќе отпочне со работа, 
по добивањето на  решението за вршење на дејноста од 
министерот за труд и социјална политика и уписот во 
Централниот регистар на Република Македонија. 

 
Член 11 

Средствата потребни за работа на Приватната уста-
нова за деца - детска градинка „Детска Академија 
Слонче“ во  Скопје ги обезбедува основачот. 

Член 12 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за давање одобрение за основање на 
приватна установа за деца-детска градинка „Детска 
Академија Слонче“ во Скопје (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 37/2011).  

  
Член 13 

Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
     Бр. 41-680/1                  Претседател на Владата 

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

__________ 
750. 

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користе-
ње и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република  Македонија, 
на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ  НА  ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  НА  НЕДВИЖНА  СТВАР, НА УНИВЕР-
ЗИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за образование и наука му престанува кори-
стењето на недвижната ствар, сопственост на Републи-
ка Македонија, лоцирана на КП.2831 КО Велес, запи-
шана во Имотен лист бр.29432, со вкупна површина од 
1873 м2 на улица „Димитар Влахов“ бб. од кои: 

- Зграда 1, влез 1, кат 1 површина од 383 м2; 
- Зграда 1, влез 1, кат 2 површина од 177 м2; 
- Зграда 1, влез 1, кат 2 површина од 48 м2; 
- Зграда 1, влез 1, кат 3 површина од 409 м2; 
- Зграда 1, влез 1, кат 3 површина од 36 м2; 
- Зграда 1, влез 1, кат 4 површина од 354 м2; 
- Зграда 1, влез 1, кат 4 површина од 38 м2; 
- Зграда 1, влез 1,  ПР површина од 428 м2. 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука му престанува и кори-
стењето на 4/10 идеален дел од недвижната ствар со 
површина од 447 м2 (скали и ходници), на улица „Ди-
митар Влахов“ сопственост на Република Македонија, 
лоцирана на КП.2831 КО Велес, запишана во Имотен 
лист бр.25827, и тоа: 

- Зграда 1, влез 1, кат 2 површина од 222 м2; 
- Зграда 1, влез 1, кат 2 површина од 80 м2; 
- Зграда 1, влез 1, кат 3 површина од 100 м2; 
- Зграда 1, влез 1, кат 4 површина од 45 м2. 
 

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

на трајно користење без надомест на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ Битола. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа oдлука да се изврши помеѓу Министерството за 
образование и наука и Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“ Битола, во рок од 10 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 41-794/1                   Претседател на Владата 

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



 Стр. 10 - Бр. 23                                                                                     15 февруари 2012 
 
 
751. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА 
НА ВОДОВОДНА МРЕЖА, СЕПАРИРАНА КАНА-
ЛИЗАЦИОНА МРЕЖА СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА 
СТАНИЦА И СТАНБЕНИ УЛИЦИ ВО ВИКЕНД 
ЗОНАТА ВРШНИК ВО ОПШТИНА КРУШЕВО И 
ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО 
ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЗА ДЕЛ ОД НАСЕЛЕНИТЕ МЕ-
СТА ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ - РЕГИОНАЛЕН  

ВОДОВОД ПАТИШКА РЕКА 
    
1. Средствата во Буџетот на Република Македонија 

за 2012 година, утврдени во Раздел 130.01-Министерс-
тво за транспорт и врски, Програма 3-Урбанизам и гра-
дежништво, Потпрограма 30-Урбанизам и градежниш-
тво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ 
од 50.000.000,00 денари, се распределуваат на: 

   
ОПШТИНА КРУШЕВО  
- За изградба на водоводна мрежа, се-
парирана канализациона мрежа со пре-
чистителна станица и станбени улици 
во викенд зоната Вршник во општина 
Крушево 10.000.000,00 
ОПШТИНА СОПИШТЕ  
- За изградба на систем за снабдување 
со вода за пиење за дел од населените 
места во општина Сопиште - Региона-
лен водовод Патишка река 40.000.000,00 
 
ВКУПНО: 50.000.000,00 

  
2. Средствата од точка 1 на оваа oдлука се користат 

како учество на Република Македонија за изградба на 
водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со 
пречистителна станица и станбени улици во викенд зо-
ната Вршник во општина Крушево и изградба на си-
стем за снабдување со вода за пиење за дел од населе-
ните места во општина Сопиште - Регионален водовод 
Патишка река, без обврска за враќање.  

3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлу-
ка ја врши Министерството за транспорт и врски, по 
претходно доставени барања со комплетна и заверена 
документација за наменско користење на средствата од 
страна на општините Крушево и Сопиште. 

4. Мониторинг над изведените градежни работи во 
врска со изградба на водоводна мрежа, сепарирана ка-
нализациона мрежа со пречистителна станица и стан-
бени улици во викенд зоната Вршник во општина Кру-
шево и изградба на систем за снабдување со вода за пи-
ење за дел од населените места во општина Сопиште - 
Регионален водовод Патишка река ќе врши Мини-
стерството за транспорт и врски. 

5. Барањата со комплетна и заверена документација 
за наменско користење на средствата, општините Кру-
шево и Сопиште ги доставуваат до Министерството за 
транспорт и врски, заклучно со 30.11.2012 година.   

6. Исплата на средства од точка 1 на оваа одлука за 
изведување на градежните работи во врска со изградба 
на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа 
со пречистителна станица и станбени улици во викенд 
зоната Вршник во општина Крушево и изградба на си-
стем за снабдување со вода за пиење за дел од населе-
ните места во општина Сопиште - Регионален водовод 
Патишка река, нема да се врши авансно.      

7. Министерството за транспорт и врски за реализи-
раните буџетски средства ќе доставува извештај со фи-
нансиски показатели до Владата на Република Македо-
нија за изведените градежни работи во врска со изград-
ба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона 
мрежа со пречистителна станица и станбени улици во 
викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба 
на систем за снабдување со вода за пиење за дел од на-
селените места во општина Сопиште - Регионален во-
довод Патишка река, при реализација на Одлуката.   

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

 
     Бр. 41-912/1                   Претседател на Владата 

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

__________ 
752. 

Врз основа на член 18 од Закон за основање на 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа на Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија за 2012 година, бр.02-15/5, донесена од 
Управниот одбор на оваа агенција, на седницата, одр-
жана на 3.02.2012 година. 

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

 
        Бр. 51-8092/1-11               Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
753. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 52/91), и член 31 од Законот за надворешни 
работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  11.2.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ХАШИМИТСКО 
КРАЛСТВО ЈОРДАН, СО СЕДИШТЕ ВО АМАН 

 
Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 
Хашимитско Кралство Јордан, со седиште во Аман.  

 
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. 153/1                       Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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754. 

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  11.2.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАНСКА 

РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО МИЛАНО  
Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 
Италијанска Република, со седиште во Милано. 

                                                
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. 156/1                       Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
755. 

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 11.2.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАНГАЛОР 

 
Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 
Република Индија, со седиште во Бангалор. 

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

__________ 
756. 

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 11.2.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ  НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЧЕНАЈ  
Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 
Република Индија, со седиште во Ченај. 

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. 3/1                        Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
757. 

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08, 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
27.12.2011, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА 
ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ 
НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБИТЕ ОД 
РИБОЛОВНИТЕ РЕВИРИ И РЕКРЕАТИВНИ ЗО-
НИ: СЛИВ НА РЕКА ВАРДАР-ГОРНО ТЕЧЕНИЕ 
РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАРДАР 3, РИБОЛОВЕН 
РЕВИР “ВАРДАР 4”; СЛИВ НА РЕКА ВАРДАР-
СРЕДНО ТЕЧЕНИЕ РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАР-
ДАР 5”, РИБОЛОВЕН РЕВИР “ТОПОЛКА”, РИ-
БОЛОВЕН РЕВИР “БАБУНА 1; СЛИВ НА РЕКА 
ВАРДАР-ДОЛНО ТЕЧЕНИЕ РИБОЛОВЕН РЕВИР 
“ВАРДАР 9”, РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАРДАР 11”, 
РИБОЛОВЕН РЕВИР “РЕКА ЛУДА МАРА - БОГ-
ДАНЦИ”; СЛИВ НА РЕКА ТРЕСКА РИБОЛОВЕН 
РЕВИР “ТРЕСКА 2”, РИБОЛОВЕН РЕВИР “ТРЕ-
СКА 3”; СЛИВ НА РЕКА ПЧИЊА РИБОЛОВЕН 
РЕВИР “КРИВА РЕКА 1”; СЛИВ НА ЦРНА РЕКА 
РИБОЛОВЕН РЕВИР “ЦРНА РЕКА 4, РИБОЛО-
ВЕН РЕВИР “ЦРНА РЕКА 5; СЛИВ НА РЕКА БРЕ-
ГАЛНИЦА РИБОЛОВЕН РЕВИР “БРЕГАЛНИЦА 
1”, РИБОЛОВЕН РЕВИР “БРЕГАЛНИЦА 2”, РИ-
БОЛОВЕН РЕВИР “БРЕГАЛНИЦА 3”, РИБОЛО-
ВЕН РЕВИР “ЗЛЕТОВСКА РЕКА; СЛИВ НА РЕКА 
СТРУМИЦА РИБОЛОВЕН РЕВИР “СТРУМИЦА 
1”, РИБОЛОВЕН РЕВИР “СТРУМИЦА 2”; СЛИВ 
НА РЕКА ЦРН ДРИМ РИБОЛОВЕН РЕВИР РЕКА 
РАДИКА; СЛИВ НА ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО РИ-
БОЛОВЕН РЕВИР “СЛИВ НА ПРЕСПАНКО ЕЗЕ-
РО”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “ОХРИДСКО ЕЗЕ-
РО”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “ПРЕСПАНСКО ЕЗЕ-
РО”; РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА “ДОЈРАНСКО 
ЕЗЕРО”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА 
ВОДОЧА”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛА-
ЦИЈА КОЗЈАК”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУ-
ЛАЦИЈА КАЛИМАНЦИ“; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА 
“АКУМУЛАЦИЈА КОНЧЕ 1 И 3”; РЕКРЕАТИВНА 
ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА ТУРИЈА”; РЕКРЕАТИВ-
НА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА МАНТОВО”; РЕКРЕ-
АТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ”; РЕ-
КРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА ГЛАЖ-
ЊА”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА 
ГЛОБОЧИЦА”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУ-
ЛАЦИЈА МАТКА”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУ-
МУЛАЦИЈА МАВРОВИЦА”; РЕКРЕАТИВНА ЗО-
НА “АКУМУЛАЦИЈА МЛАДОСТ”; РЕКРЕАТИВ-
НА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА ЛИСИЧЕ”; РЕКРЕА-
ТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА ЛИПКОВО”; РЕ-
КРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА СТРЕЖЕ-
ВО”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА 
СЛАТИНО”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛА-
ЦИЈА РАТЕВО (БЕРОВСКО ЕЗЕРО)”; РЕКРЕАТИВ-
НА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА ПАЉУРЦИ”; РЕКРЕА-
ТИВНА ЗОНА “КРУШЕВСКО ЕЗЕРО”; РЕКРЕА-
ТИВНА  ЗОНА “РЕКРЕАТИВНО ЕЗЕРО ТРЕСКА”  

1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-
ја на рибите за организирање на рекреативен риболов 
на следните риболовните ревири и рекреативни зони: 
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Слив на Река Вардар-горно течение 
1.1. Риболовен ревир “Вардар 3”– ги опфаќа водите 

на реката Вардар и тоа од вливот на Улеверичка Река 
до вливот на реката Бистрица вклучително и притоки-
те: Пена, Лешочка Река и Бистрица, како и сите мали и 
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се 
утврдени во риболовната основа и 

1.2. Риболовен ревир “Вардар 4” – ги опфаќа водите 
на реката Вардар и тоа од вливот на река Бистрица до 
дрвениот мост во близина на с. Радуша со притоките: 
Босилечка, Габровчица, Љуботенска Река и Горанечка 
Река, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓа-
ат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа. 

 
 Слив на Река Вардар-средно течение 
1.3. Риболовен ревир “Вардар 5”- ги опфаќа водите 

на реката Вардар од дрвениот мост над с. Радуша до 
влив на река Треска, како и сите мали и микроакумула-
ции кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во ри-
боловната основа и 

1.4. Риболовен ревир “Тополка” – го опфаќа целото 
течение на реката Тополка со притоките, од изворот до 
вливот во река Вардар, како и сите мели и микроакуму-
лации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во 
риболовната основа; 

1.5. Риболовен ревир “Бабуна 1”- го  опфаќа тече-
нието на реката Бабуна со притоките од изворот до 
вливот на реката Изворчица, вклучувајќи ја и неа. 

 
 Слив на Река Вардар-долно течение 
1.6. Риболовен ревир “Вардар 9” -  го  опфаќа тече-

нието на река Вардар од влив на Црна Река до браната 
на термоелектраната “Неготино”, вклучително со реки-
те: Ваташка (Луда Мара), Слатина, Пепелишка, Брус-
ничка,  Дисанска Река и сите останати притоки, како и 
сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој 
ревир, а се утврдени во риболовната основа; 

1.7. Риболовен ревир “Вардар 11” - го  опфаќа тече-
нието на реката Вардар од влив на Љуткова Река до 
влив на Кованска Река вклучувајќи ги: Стара Река, Ан-
ска Река , како и сите мали и микроакумулации кои 
припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната 
основа и 

1.8. Риболовен ревир “ Река Луда Мара - Богдан-
ци”-  го опфаќа целото течение на реката Луда Мара и 
нејзините притоки , како и сите мали и микроакумула-
ции кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во ри-
боловната основа. 

 
Слив на Река Треска 
1.9. Риболовен ревир “Треска 2” – опфаќа дел од 

Треска од мостот на патот кој води од Кичево до с. 
Пласница (мостот е граница) до вливот во акумулаци-
јата Козјак – до вливот на Беличка Река (Велешница) 
со сите притоки на реката Треска во тој дел, како и си-
те мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ре-
вир, а се утврдени во риболовната основа и 

1.10. Риболовен ревир “Треска 3” – опфаќа дел на 
реката Треска од браната на акумулацијата Матка до 
вливот на Треска во Вардар со сите притоки на р. Тре-
ска во тој дел , како и сите мали и микроакумулации 
кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболов-
ната основа. 

 
Слив на Река Пчиња 
1.11. Риболовен ревир “Крива Река 1” - го  опфаќа 

течението на Крива Река од изворишниот дел до мо-
стот кај село Туларево со сите притоки во целото свое 
течение кои се вливаат над „Коњушкиот мост” , како и 
сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој 
ревир, а се утврдени во риболовната основа. 

Слив на Црна Река 
1.12. Риболовен ревир “Црна Река 4”– опфаќа дел 

од Црна Река од влив на р. Сатока до влив во акумула-
цијата “Тиквеш” со сите притоки , како и сите мали и 
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се 
утврдени во риболовната основа; 

1.13. Риболовен ревир “Црна Река 5”– опфаќа дел 
од Црна Река од браната на акумулација “Тиквеш” до 
влив во Вардар, вклучително и сите притоки на Црна 
Река и нивните притоки на овој дел, како и сите мали и 
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се 
утврдени во риболовната основа. 

 
Слив на Река Брегалница 
1.14. Риболовен ревир “Брегалница 1” - опфаќа дел 

од течението на реката Брегалница од изворите до с. 
Разловци вклучувајќи ги и сите притоки од текот на ре-
ката Брегалница во овој дел, како и сите мали и микро-
акумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени 
во риболовната основа; 

1.15. Риболовен ревир “Брегалница 2” - опфаќа дел 
од течението на реката Брегалница од с. Разловци до 
влив во акумулацијата “Калиманци” вклучувајќи ги си-
те притоки од текот на Брегалница во овој дел, како и 
сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој 
ревир, а се утврдени во риболовната основа; 

1.16. Риболовен ревир “Брегалница 3” - опфаќа дел 
од течението на реката Брегалница од браната на аку-
мулацијата “Калиманци” до с. Истибања, вклучувајќи 
ги сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, ка-
ко и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во 
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа и 

1.17. Риболовен ревир “Злетовска Река- го опфаќа 
течението на реката Злетовска Река од изворот до вли-
вот во реката Брегалница, вклучително и сите притоки, 
како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во 
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа. На 
овој риболовен ревир се додава рекреативната зона 
“Пишица”. 

 
Слив на Река Струмица 
1.18. Риболовен ревир “Струмица 1” – опфаќа дел 

од течението на реката Струмица од изворишниот ре-
гион до вливот на реката Турија вклучително и реката 
Турија и сите притоки во тој дел од текот, како и делот 
на реката Водочица од браната на акумулацијата Водо-
ча до вливот во реката Струмица, како и сите мали и 
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се 
утврдени во риболовната основа вклучувајќи ги и ре-
креативните зони “Маркова Брана” и “Дрвошка” и  

1.19. Риболовен ревир “Струмица 2” – опфаќа дел 
од од течението на реката Струмица од вливот на река-
та Турија до Македонско-Бугарската граница, вклучи-
телно со Моноспитовско блато и со сите притоки со 
исклучок на реката Водочица и нејзините притоки, ка-
ко и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во 
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа вклу-
чувајќи ги и рекреативните зони “Иловица” и “Ново-
селска”. 

 
Слив на Река Црн Дрим 
1.20. Риболовен Ревир Река Радика – Го опфаќа те-

чението на реката Радика од вливот на Гарска река во 
Радика (местото наречено “Бошков Мост”) низводно 
до вливот на Радика во акумулацијата Шпиље, 500 ме-
три низводно од мостот за с. Долно Косоврасти. 

 
Слив на Преспанско Езеро 
1.21. Риболовен ревир “Слив на Преспанко Езеро” 

го опфаќа течението на река Исток, Голема Река (или 
Стара Река), Преторска Река, Кранска Река, Брајчинска 
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Река како и сите притоки кои се вливаат во Преспан-
ското Езеро и во горе наведените водотеци, како и сите 
мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, 
а се утврдени во риболовната основа. 

 
1.22. Рекреативна зона “Охридско Езеро” - е целата 

брегова линија на Охридското Eзеро која е на терито-
ријата на Република Македонија со исклучок на изво-
рите кај Св. Наум и просторот на потегот од локалите-
тот “Вељапеш” до локалитетот “Вели Даб”, а вклучу-
вајќи го каналот “Студенчишта”.  

1.23. Рекреативна зона “Преспанско Езеро” е целата 
брегова линија на Преспанското Eзеро која е на терито-
ријата на Република Македонија и растојанието не по-
големо од 200 метри од бреговата линија.  

1.24. Рекреативната зона “Дојранско Езеро” – од 
крај на паркингот кај Хотел Гранит до границата со Ре-
пубика Грција према отворена вода и бреговата линија 
од Хотел Гранит до македонско – грчката граница и 
линијата на македонско – грчката граница, како и цела-
та брегова линија на езерото на територијата на Репуб-
лика Македонија, освен  потегот каде се определени 
риболовни зони со мандри и локациите за плажи.   

1.25. Рекреативна зона “акумулација Водоча” - ја 
опфаќа цела површина на акумулацијата; 

1.26. Рекреативна зона “акумулација Козјак” - ја оп-
фаќа цела површина на акумулацијата освен во делови-
те кои  припаѓаат на резерватот “Јасен”; 

1.27. Рекреативна зона акумулација Калиманци - ја 
опфаќа цела површина на акумулацијата освен во дело-
вите предвидени за аквакултура; 

1.28. Рекреативна зона “акумулација Конче 1 и 3” - 
ја опфаќа цела површина на акумулациите; 

1.29. Рекреативна зона “акумулација Турија” - ја 
опфаќа цела површина на акумулацијата; 

1.30. Рекреативна зона “акумулација Мантово” - ја 
опфаќа целата брегова линија освен во деловите пред-
видени за аквакултура; 

1.31. Рекреативна зона “акумулација Шпилје” – ја 
опфаќа целата површина на акумулацијата; 

1.32. Рекреативна зона “акумулација Глажња” - ја 
опфаќа целата површина на акумулацијата; 

1.33.  Рекреативна зона “акумулација Глобочица” - 
ја опфаќа целата површина на акумулацијата; 

1.34. Рекреативна зона “акумулација Матка” – ја оп-
фаќа целата површина на акумулацијата и делот на река 
Треска кој се наоѓа меѓу браната Св. Петка (Матка 2) и 
вливот на реката во вливот на акумулацијата Матка; 

1.35. Рекреативна зона “акумулација Мавровица” - 
ја опфаќа целата површина на акумулацијата; 

1.36. Рекреативна зона “акумулација Младост” - ја 
опфаќа целата површина на акумулацијата; 

1.37. Рекреативна зона “акумулација Лисиче” - ја 
опфаќа целата површина на акумулацијата; 

1.38. Рекреативна зона “акумулација Липково” - ја 
опфаќа целата површина на акумулацијата, делот на 
Липковска река кој се наоѓа меѓу браната Глажња и 
вливот во акумулацијата Липково, како и малата аку-
мулација на овој дел од реката; 

1.39. Рекреативна зона “акумулација Стрежево” - ја 
опфаќа целата површина на акумулацијата; 

1.40. Рекреативна зона “акумулација Слатино” - ја 
опфаќа целата површина на акумулацијата; 

1.41. Рекреативна зона “акумулација Ратево (Беров-
ско Езеро)” - ја опфаќа целата површина на акумулаци-
јата; 

1.42. Рекреативна зона “акумулација Паљурци” - ја 
опфаќа целата површина на акумулацијата; 

1.43. Рекреативна зона “Крушевско езеро” ги опфа-
ќа водите на микроакумулациите “Крушевско езеро”, 
“Борино 1” и “Борино 3” и 

1.44. Рекреативна зона “Рекреативно езеро Треска” 
- ја опфаќа целата површина на акумулацијата. 

 
2. Рибите од риболовните ревири и рекреативните 

зони се даваат на концесија за организирање на рекреа-
тивен риболов за период од шест години од следните 
риболовни води: 

 
3. Право на поединeчно учество на конкурсот имаат: 
A. риболовни здруженија  кои ги исполнуваат след-

ните услови: 
- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
 Б. Правни лица кои ги исполнуваат следните услови:  
- да бидат регистрирани за дејност рибарство, 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарс-
тво) или договор за соработка со научна или образовна 
установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

 
4. Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 

риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

 
5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- број на членови            30 бодови, 
- број на рибочувари                30 бодови, 
- предлог план за организирање рекреативен  
риболов              20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
порибување (планирани количини за  порибување) 

     20 бодови 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
 
6. Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 

конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 3 на оваа одлука и предлог  
план за организирање на рекреативниот риболов изра-
ботен во согласност со риболовната основа за одреде-
ниот риболовен ревир и/или рекреативна зона. 

 
7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 

на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-

ција во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство со исклучок на риболовните основи.  

Риболовните основи за одделните риболовни води 
кои се составен дел на тендерската документација ќе 
бидат објавени на веб – страната на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
9. Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

 
10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на него-

вото објавување во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”, вклучувајќи го и денот на објавувањето. 
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11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
еден субјект. 

 
12. Јавниот конкурс ќе се објави во “Службен вес-

ник на Република Македонија” и во најмалку две јавни 
гласила и на веб – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Мекедонија”. 

 
    Бр. 51-7989/1              Заменик на претседателот 

27 декември 2011 година     на Владата на Република 
        Скопје                                  Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
758. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе  

 
О Д  Л У К А 

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

НОВО СЕЛО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристи-
ки:  

 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на општина Ново Се-
ло.  

  
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Ново Село, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
     Бр. 41-606/1                  Претседател на Владата 

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

__________ 
759. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
дел од недвижна ствар – земјиште, со површина од 125 
м2, евидентирано во Имотен лист бр.9101, стара КП бр. 
12056/1, нова КП бр.12056/6, видно од нумерички по-
датоци бр.1125/450, КО Центар 1, со адреса на ул.Мар-
шал Тито, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
без надомест на трајно користење на Министерството 
за култура. 

 
Член 3 

Примопредавањето на дел од недвижна ствар од 
член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерс-
твото за одбрана и Министерството за култура во рок 
од 15 дена од денот на влегување во сила на оваа одлу-
ка. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 41-614/1                  Претседател на Владата 

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

__________ 
760. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на трајно 

користење на недвижни ствари на Министерството 
за здравство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 154/09 и 36/10), во членот 1 став 1 точка 
1 бројот „40.634,00 м2“ се заменува со бројот 
„40.443,00 м2“.  

Алинејата 1, се менува и гласи:  
„- деловни простории број 1, 7 до 10 и 14 до 16, 1/2 

од просторијата 27, 29 до 34, 36 до 52, 60 до X13, X15, 
39, X17 до Л2, во сутеренот на Влез 1, со вкупна повр-
шина од  7.150,00 м2; “. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија.  

 
     Бр. 41-677/1                  Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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761. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАД-
БА/РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МОСТОВИ ВО ОП-
ШТИНИТЕ ГРАДСКО, КРАТОВО И ЧЕШИНОВО 

-ОБЛЕШЕВО 
 
1. Средствата во Буџетот на Република Македонија 

за 2012 година, утврдени во Раздел 130.01 - Мини-
стерство за транспорт и врски, Програма 2 - Сообраќај 
и комуникации, Потпрограма 20-Сообраќај и комуни-
кации, ставка 488 - Капитални дотации до ЕЛС, во из-
нос од 32.000.000,00 денари, се распределуваат на: 

 
ОПШТИНА ГРАДСКО    
- За реконструкција на армирано - бетонски мост на 

река Вардар на локалниот пат Градско-с. Ногаевци во 
општина Градско             17.000.000,00 

 
ОПШТИНА КРАТОВО   
- За изградба на мост на Крива река во населено ме-

сто Куклица во општина Кратово             3.000.000,00 
 
ОПШТИНА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО 
- За реконструкција на армирано - бетонски патен 

мост на река Брегалница кај населено место Кучичино 
во општина Чешиново - Облешево           12.000.000,00 

 
ВКУПНО:             32.000.000,00 
 
2. Средствата од точка 1 на оваа Одлука се користат 

како учество на Република Македонија за изградба/ре-
конструкција на мостови во општините Градско, Кра-
тово и Чешиново-Облешево, без обврска за враќање.  

 
3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа Одлу-

ка ја врши Министерството за транспорт и врски, по 
претходно доставени барања со комплетна и заверена 
документација за наменско користење на средствата од 
страна на општините Градско, Кратово и Чешиново-
Облешево. 

 
4. Мониторинг над изведените градежни работи во 

врска со реконструкција на армирано-бетонски мост на 
река Вардар на локалниот пат Градско - с. Ногаевци во 
општина Градско, изградба на мост на Крива река во 
населено место Куклица во општина Кратово и рекон-
струкција на армирано-бетонски патен мост на река 
Брегалница кај населено место Кучичино во општина 
Чешиново - Облешево ќе врши Mинистерството за 
транспорт и врски. 

 
5. Барањата со комплетна и заверена документација 

за наменско користење на средствата, општините Град-
ско, Кратово и Чешиново - Облешево ги доставуваат 
до Министерството за транспорт и врски, заклучно со 
30.11.2012 година.   

 
6. Исплата на средства од точка 1 на оваа Одлука за 

изведување на градежните работи во врска со рекон-
струкција на армирано-бетонски мост на река Вардар 

на локалниот пат Градско-с. Ногаевци во општина 
Градско, изградба на мост на Крива река во населено 
место Куклица во општина Кратово и реконструкција 
на армирано-бетонски патен мост на река Брегалница 
кај населено место Кучичино во општина Чешиново-
Облешево, нема да се врши авансно.      

 
7. Министерството за транспорт и врски за реализи-

раните буџетски средства ќе доставува извештај со фи-
нансиски показатели до Владата на Република Македо-
нија за изведените градежни работи во врска со рекон-
струкција на армирано-бетонски мост на река Вардар 
на локалниот пат Градско - с. Ногаевци во општина 
Градско, изградба на мост на Крива река во населено 
место Куклица во општина Кратово и реконструкција 
на армирано-бетонски патен мост на река Брегалница 
кај населено место Кучичино во општина Чешиново - 
Облешево, при реализација на Одлуката.   

 
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 41-911/1                   Претседател на Владата 

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

__________ 
762. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  11.2.2012 годи-
на донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ХАШИМИТСКО 
КРАЛСТВО ЈОРДАН, СО СЕДИШТЕ ВО АМАН 

 
1. Се именува Худа Ибрахим Насар Нафа за Поче-

сен конзул на Република Македонија во Хашимитско 
Кралство Јордан, со седиште во Аман. 

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

 
             Бр. 152/1                       Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
763. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр.52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  11.2.2012 годи-
на донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАНСКА  

РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО МИЛАНО 
 
1. Се именува Франческо Пилато за Почесен конзул 

на Република Македонија во Италијанска Република, 
со седиште во Милано. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија." 
      
        Бр. 155/1                            Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
        Скопје                             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
764. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАНГАЛОР 
 
1. Се именува Пуршотам Корамангала Џајарам за 

Почесен конзул на Република Македонија во Републи-
ка Индија, со седиште во Бангалор. 

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

  
               Бр. 5/1                        Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
765. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЧЕНАЈ 
  
1. Се именува Аравинд Гупта за Почесен конзул на 

Република Македонија во  Република Индија, со седи-
ште во Ченај. 

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

 
              Бр. 2/1                         Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
766. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член  36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 
51/2011), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7 февруари 2012 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СО-

ЦИЈАЛНА РАБОТА ПРОБИШТИП 
      

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 
Центар за социјална работа Пробиштип се разрешуваат: 

претставниците на основачот 
- Данчо Алексов 
- Јорданчо Јакимов 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Гоце Колев. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за 

социјална работа Пробиштип се именуваат: 
претставници на основачот 
- Данчо Алексов 
- Радмила Маноилова 
- Јорданчо Јакимов 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Ленче Михајловска. 
2. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
         Бр. 23-894/1                     Претседател на Владата 
7 февруари 2012 година        на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
767. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член  36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 
51/2011), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7 февруари 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СО-

ЦИЈАЛНА РАБОТА КРУШЕВО 
      

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 
Центар за социјална работа Крушево се разрешуваат: 

претставниците на основачот 
- Лилјана Дамјановска 
- Велко Костоски 
- Димче Николовски 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Живка Талевска. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за 

социјална работа Крушево се именуваат: 
претставници на основачот 
- Коста Пејчиноски 
- Наталија Дуза 
- Велко Костоски. 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Хрисула Кузманоска. 
3. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
         Бр. 23-895/1                    Претседател на Владата 
7 февруари 2012 година        на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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768. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 7 февруари 2012 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВИНИЦА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Центар за социјална работа Виница се разрешуваат: 
претставниците на основачот 
- Марина Илиева 
- Валентина Соколова 
- Билјана Ристова 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Николчо Петров. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за 

социјална работа Виница се именуваат: 
претставници на основачот 
- Тони Арсов 
- Методија Кирилов 
- Магдалена Глигорова 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Биљана Ѓорѓиева. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-896/1                        Претседател на Владата 

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

__________ 
769. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 
51/2011), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7 февруари 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ  

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ОХРИД 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид се 
разрешуваат: 

претставници на основачот 
- Миле Ристески 
- Мирјана Попаѓоска 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Ајтен Мусли 
од Советот на општината 
- Митре Сазданоски. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа Охрид се именуваат: 
претставници на основачот 
- Виктор Апостолов 
- Горан Мојсоски 

од редот на стручните работници во Центарот 
- Ајтен Мусли 
од Советот на општината 
- Гзим Мерсими. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-897/1                       Претседател на Владата 

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

__________ 
770. 

Врз основа на член 100, став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36, став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 7 февруари 2012 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИН-
СКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Струга, се 
разрешуваат: 

претставникот на основачот 
- Благоја Монески 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Кујитим Каба. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Струга, се имену-
ваат: 

претставник на основачот 
- Добрила Бојчиновска 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Рашит Насуфи. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
         Бр. 23-898/1                      Претседател на Владата 
7 февруари 2012 година         на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
771. 

Врз основа на член 100, став 2 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36, став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 
51/2011), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7 февруари 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЗАВОД ЗА ЗГРИ-
ЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“  

– СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор од 

редот на стручните работници на ЈУ Завод за згрижува-
ње, воспитување и образование на деца и младинци 
„Ранка Милановиќ“ – Скопје, се разрешуваат: 
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- Веселка Стојановска 
- Реџеп Рамадан. 
2. За членови на Управниот одбор од редот на 

стручните работници на ЈУ Завод за згрижување, вос-
питување и образование на деца и младинци „Ранка 
Милановиќ“ – Скопје, се именуваат: 

- Веселка Стојановска 
- Реџеп Рамадан. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
         Бр. 23-899/1                      Претседател на Владата 
7 февруари 2012 година         на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
772. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 
51/2011), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7 февруари 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА 
 
1. Јасна Дурлова се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Битола, предложена од Советот на 
општината. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски Центар за социјална работа Битола е предложен од 
Советот на општината се именува: 

- Цветан Филиповски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 23-900/1                     Претседател на Владата 

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

__________ 
773. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 
51/2011), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 февруари 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар, 
се разрешуваат: 

Од редот на стручните работници во Центарот 
- Мирјана Јакимовска 
Од Советот на општината 
- Јусуф Салиу. 

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа Гостивар, се име-
нуваат: 

Од редот на стручните работници во Центарот 
- Слаѓана Анѓелкоска 
Од Советот на општината  
- Селајдин Абдули. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-901/1                        Претседател на Владата 

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

__________ 
774. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-
јатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 
и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7 февруари 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО  

„ЛИСИЧЕ“ ВЕЛЕС 
 
1. Флорентина Ристовска – Шурбевска се разрешу-

ва од должноста член на Управниот одбор на Јавното 
претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес. 

2. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
         Бр. 23-902/1                    Претседател на Владата 
7 февруари 2012 година        на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
775. 

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, 88/2010, 44/2011 и 
53/2011), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 11 февруари 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА 
      
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за радиотерапија и онкологија се разрешуваат: 

- Александар Манојловски 
- Владимир Станинов 
- Шефик Нуредини. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радио-
терапија и онкологија се именуваат: 

- Николина Спасикова 
- Александра Ристовска Евтимова 
- Андреј Димовски. 
3. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
         Бр. 23-993/1                    Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 70 став 5 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 11.2.2012 годи-
на, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2012 годи-
на, Раздел 14005 – Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија, Програма 2, Подпрограма 20, 
ставка 464 во износ од 4.000.000 денари.   

 
II 

Целта на оваа програма е одредување на присуството и концентрациите на контаминентите во храната, ка-
ко и евалуација на нивното влијание врз здравјето на човекот. 

Безбедноста на храната е од витално значење за здравјето на луѓето. Без разлика на тоа од каде доаѓа, дали 
од производството или од прометот, потрошувачот треба да биде сигурен дека консумира безбедна храна. 
Синџирот на храната започнува од нивата па сé до трпеза, а за да се гарантира безбедноста на храната во цели-
от синџир таа треба континуирано да се мониторира. 

 
III 

Мониторингот на безбедноста на храната  се спроведува на следните параметри: 
1. Мониторинг на микробиолошката исправност на одредени видови прехранбени производи; 
2. Мониторинг со детектирање на квантитативното присуство на резидуи од пестициди во однос на макси-

малното дозволеното количество (МДК) во зеленчук, овошје и нивни преработки; 
3. Мониторинг со детектирање на присуството на тешки метали во одредени видови прехранбени произво-

ди; 
4. Мониторинг со детектирање на присуството на микотоксини во одредени видови прехранбени произво-

ди. 
Во согласност со планот за спроведување на мониторинг Програмата, вкупниот број на мостри кои ќе би-

дат земени и анализирани изнесува 1350.  
 
III. 1 Мониторинг на микробиолошката исправност на одредени видови прехранбени производи 

 
Во согласност со препораките на Европската Унија за мониторирање  на штетните агенси во храната, а со 

цел производство, промет и пуштање на безбедна храна на пазарот и заштита на потрошувачите, посебно вни-
мание се посветува на микробиолошките агенси во храната. 

Оваа програма е во согласност со Европските програми за мониторинг, препораките на СЗО, како и резул-
татите добиени со анализа на податоците за позитивните мостри од редовен инспекциски надзор и договорни-
те анализи од производителите, за периодот од јануари 2005 до октомври 2010 година. Најголем број од акут-
ните заболувања кои  потекнуваат од храна се должат на микробиолошки предизвикувачи-бактерии. Од анали-
зите произлегува дека микробиолошката контаминација е доминантна во споредба со останатите  параметри. 

Со влегувањето во сила на Правилникот за посебните барања за безбедност на храната по однос на микро-
билошки критериуми, мониторирањето на микробиолошката контаминација ќе се врши според приложените 
табели, во кои е истакната поврзаноста на одделни прехранбени производи и микроорганизми кои ќе се дете-
ктираат во нив. 

Според оваа програмата, ќе се земат по 30 мостри од секој вид храна предвидена за анализа на присуството 
на микробиолошките контаминенти, односно вкупно 240 мостри, и тоа: сладолед, слаткарски производи, тер-
мички обработен пилешки стек, чоколадо, производи од мелено месо по термичка обработка, мајонез, прет-
ходно исечкан зеленчук, печурки-готови за консумирање без термичка обработка. 

776. 
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Мониторингот на микробиолошките агенси се спроведува по вид прехранбен производ, a мостри ќе 
се земаат од следните објекти за производство и промет со храна:   

 
1. објекти во кои се произведуваат, послужуваат и продаваат сладолед и различни видови слаткарски про-

изводи; 
2. објекти во кои се произведуваат и употребуваат во производство производите од точка 4 од табелата; 
3. угостителски објекти и сендвичари во кои се подготвуваат и послужуваат производите од точка 3, 5, 6, 7 

и 8 од табелата. 
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III.2 Мониторинг со детектирање на квантита-
тивното присуство на резидуи од пестициди во однос 
на максималното дозволеното количество (МДК) во 
зеленчук, овошје и нивни преработки 

 
Спроведувањето на мониторинг на нивоата активни 

материи - резидуи од пестициди, опфаќа земање на мо-
стри согласно Правилник за начинот и методите за зе-
мање на  примероци од храна за определување на рези-
дуи од пестициди во рамки на официјалната контрола и 
тоа од растителни производи (овошје и зеленчук), како и 
мостри од готови производи (преработки на овошје и зе-
ленчук од домашно производство). Планирано е мостри-
те да се земаат од пунктовите за големопродажба, т.е. 
местата на откуп на земјоделските производи или од 
производствените капацитети на одгледувачите, како и 
на преработувачите на земјоделските производи.  

Мострите од секоја од предвидените земјоделски 
култури како предмет на мониторинг програмата, се 
земат во специфичниот период на берба на готовиот 
земјоделски продукт. Мострирањето на земјоделските 
култури се врши во определените региони на произ-
водство на дадените култури.  

Предмет на мониторинг ќе бидат вкупно 16 земјо-
делски продукти, при што секој од нив ќе биде анали-
зиран за евентуално присуство на активни материи – 
резидуи на четири од најчесто употребуваните реги-
стрирани пестициди за заштита на соодветните земјо-
делски култури. Од секој земјоделски производ во све-
жа, непреработена состојба се зема вкупно 15 примеро-
ци (мостри), по 5 од секој регион, со вкупна тежина на 
секоја мостра од 1 kg. 

Мониторингот ги опфаќа следните земјоделски 
производи, по региони и најчесто употребувани пести-
циди, земајќи ги во предвид периодот на бербата на 
производот и каренцата на употребуваните пестициди:  

 
1. Домат 
 
- Мострите се земаат во текот на месец август, сеп-

тември-октомври од големопродажните пунктови или 
производствените центри во Скопскиот, Струмичкиот 
регион и Гевгелиско – Валандовскиот регион; 

- Планирано е да се земаат и мостри од раногради-
нарското производство на домати, во текот на пролет-
ната берба (месеците април-мај), од Скопскиот, Стру-
мичкиот регион и Гевгелиско – Валандовскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани пестициди: 

1. Метидатион – 28 дена; 
2. Циромазин - 7 дена; 
3. Пиримифос метил - 7 дена; 
4. Пиметрозин - со каренца од 21 ден. 
 
2. Пиперки 
 
- Мострите се земаат во текот на месеците август, 

септември-октомври од големопродажните пунктови 
или производствените центри во Струмичкиот, Гевге-
лиско - Валандовскиот и Радовишкиот регион; 

- Мострите од раноградинарското производство на 
пиперки се земаат во текот на месеците април – мај, од 
Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот и Радови-
шкиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани пестициди: 

1. Метидатион – 28 дена;   
2. Фенитротион -  42 дена; 
3. Бифентрин – 7 дена; 
4. Пиметрозин – каренцата е 21 ден. 
 
3. Морков 
- Мострите се земаат во текот на месеците септем-

ври-октомври од големопродажните пунктови или про-
изводствените центри во Скопскиот, Битолскиот и 
Струмичкиот регион.  

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани пестициди: 

1. Фенитротион – 42 дена; 
2. Метидатион – каренцата е 28 дена; 
3. Фосмет – 28 дена; 
4. Малатион – 14 дена. 
 
4. Компир и млад компир 
- Мострите се земаат во текот на месеците септем-

ври-октомври од големопродажните пунктови или про-
изводствените центри во Скопскиот, Битолскиот и Бе-
ровскиот регион за компир и Струмица, Гевгелија и 
Неготино за млад компир. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани пестициди: 

1. Ацетамиприд – 14 дена; 
2. Метидатион – каренцата е 28 дена; 
3. Фенитротион – 42 дена; 
4. Фосмет – 28 дена. 
 
5. Краставици 
- Мострите се земаат во текот на август-септември 

од големопродажните пунктови или производствените 
центри во Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Ва-
ландовскиот регион; 

- Мостри се земаат и од раноградинарското произ-
водство на краставици, во текот на месеците април – 
мај, од пунктовите во Скопскиот, Струмичкиот, Гевге-
лиско - Валандовскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани пестициди: 

1. Пиримифос – метил, со каренца од 7 дена; 
2. Имидаклоприд – 28 дена; 
3. Диметоат - со каренца од 28 ден; 
4. Метомил – 14 дена. 
 
6. Корнишони 
- Мострите се земаат во текот на месеците октом-

ври-ноември од големопродажните пунктови или про-
изводствените центри во Скопскиот, Струмичкиот и 
Гевгелиско - Валандовскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани пестициди: 

1. Пиримифос – метил, со каренца од 7 дена;  
2. Имидаклоприд – 28 дена;   
3. Диметоат - со каренца од 28 ден; 
4. Метомил – 14 дена. 
 
7. Млад кромид и стар кромид/главица кромид 
- Мострите се земаат во текот на месеците мај - ју-

ни од големопродажните пунктови или производстве-
ните центри во  Гевгелија-Валандово, Струмица и во 
септември Прилеп-Бучин, Гостивар, Скопје; 
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- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани пестициди: 

 
За млад кромид: 
1. Монокротофос – 42 дена; 
2. Тербуфос - обезбедено со времето на третирање; 
3. Диазол – каренцата е 7 дена; 
4. Фенитротион – 63 дена. 
 
За стар кромид / главица кромид 
1. Диазинон – за третман на почвата со полевање 

каренцата е 70 дена;   
2. Диметоат – каренцата е 63 дена;  
3. Фенитротион – 63 дена;  
4. Имидаклоприд – 28 дена. 
 
8. Грашок 
- Мострите се земаат во текот на месеците април - 

мај од големопродажните пунктови или производстве-
ните центри во Скопскиот, Струмичкиот и Тетовскиот 
регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани пестициди: 

1. Малатион – 14 дена; 
2. Делтаметрин – 14 дена; 
3. Алфа – циперметрин – 14 дена; 
4. Имидаклоприд – каренцата е 28 дена. 
 
9.  Зелка 
- Мострите се земаат во текот на месеците април - 

мај од големопродажните пунктови или производстве-
ните центри во Повардарискиот, Струмичкиот и Тетов-
скиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани пестициди: 

1. Диазинон – 70 дена, за третирање на почвата со 
полевање;   

2. Диметоат – 28 дена;  
3. Делтаметрин – каренцата е 14 дена; 
4. Ламбда-цихалотрин – 14 дена.  
 
10. Јаболки 
- Мострите се земаат во текот на месеците октом-

ври - ноември од големопродажните пунктови или про-
изводствените центри во Охридскиот, Тетовскиот и Ре-
сенскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани пестициди: 

1. Азинофос-метил – 28 дена; 
2. Диметоат – 21 ден; 
3. Хлорпирифос – 28 дена; 
4. Каптан – каренцата е 21 ден. 
 
11. Грозје 
- Мострите се земаат во текот на август - септември 

од големопродажните пунктови или производствените 
центри во Тиквешкиот, Скопскиот и Велешкиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани пестициди: 

1. Метомил – 35 дена; 
2. Манкозеб – 42 дена; 

3. Фолпет – каренцата е 28 дена; 
4. Проприконазол – 35 дена. 
 
12. Лубеница 
- Мострите се земаат во текот на месец септември 

од големопродажните пунктови или производствените 
центри во Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Ва-
ландовскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани пестициди: 

1. Пропинеб – со каренца од 42 дена; 
2. Бифентрин – 7 дена   
3. Манкозеб – 14 дена; 
4. Метомил – 35 дена. 
 
13. Вишни 
- Мострите се земаат во текот на месеците мај – ју-

ни од производствените или големопродажни пунктови 
во Скопскиот, Охридскиот и Битолскиот регион; 

- Анализите на мострите се вршат за присуство на 
резидуи од следните најчесто употребувани пестициди: 

1. Диметоат – со каренца од 21 ден;  
2. Делтаметрин – со каренца од 14 дена; 
3. Ламбда – цихалотрин – 14 дена; 
4. Метомил – 35 дена.  
 
14. Праски 
- Мостри се земаат во текот на мај–јуни од произ-

водни или големопродажни пунктови во Скопскиот, 
Повардарискиот (Росоман) и Тетовскиот регион; 

- Анализите на мострите се вршат за присуство на 
резидуи од следните најчесто употребувани пестициди: 

1. Пиримифос-метил – 14 дена;  
2. Алфа-циперметрин – 14 дена;  
3. Делтаметрин – со каренца од 14 дена; 
4. Манкозеб – 21 ден.  
 
15. Јагоди 
- Мострите се земаат во текот на месеците мај – ју-

ни од производствените или големопродажни пунктови 
во Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион; 

- Анализите на мострите се вршат за присуство на 
резидуи од следните најчесто употребувани пестициди: 

1. Винклозолин – 28 дена;  
2. Пенконазол – 7 дена;  
3. Ламбда-цихалотрин – 14 дена;  
4. Просимидон – со каренца од 21 ден. 
 
16. Круши 
- Мострите се земаат во текот на месеците мај – ју-

ни од производствените или големопродажни пунктови 
во Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион; 

- Анализите на мострите се вршат за присуство на 
резидуи од следните најчесто употребувани пестициди: 

1. Делтаметрин – 7 дена; 
2. Диметоат – 21 ден; 
3. Амитраз – со каренца од 28 дена; 
4. Имидaклоприд – 28 дена. 



 Стр. 24 - Бр. 23                                                                                     15 февруари 2012 
 
 



15 февруари 2012  Бр. 23 - Стр. 25 
 
 



 Стр. 26 - Бр. 23                                                                                     15 февруари 2012 
 
 

Мониторингот на резидуи од пестициди предвидува и земање мостри од индустриски преработки на земјо-

делските производи од домашно производство. Планирано е да се земат вкупно 15 мостри (по 5 од секој прера-

ботувачки индустриски објект) од предвидените 17 видови индустриски преработки. Овие мостри ќе се анали-

зираат за евентуално присуство на оние пестициди кои се анализираат во соодветните земјоделски производи 

– суровини за производство на индустриските преработки. 
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Табела бр. 5:  Прикажан е видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата кои се 

потребни за реализација на мониторингот на резидуите од пестициди.  
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III.3. Мониторинг со детектирање на присуството на тешки метали во одредени видови прехранбени 
производи  

 
Тешките метали доаѓаат во човековото тело преку храната, водата за пиење и преку воздухот. Како елемен-

ти во трагови, некои метали (железо, бакар, селен, цинк) се неопходни во одржувањето на метаболизмот во чо-
вечкиот организам, но во повисоки концентрации тие можат да бидат штетни/токсични. Тешките метали се 
акумулираат во живиот организам многу побрзо отколку што се разложуваат и исфрлаат.  

Секое ниво на тешки метали над дозволените вредности  претставува ризик за здравјето на потрошувачите, 
заради што и се спроведуваа оваа мониторинг програма.  

Тешките метали се испитуваат во пакуваната вода за пиење, во виното, како и во грозјето кои се пласирани 
на пазарот, со посебен акцент на оние со потекло од регионите во РМ, каде според информациите добиени од 
МЖСПП, постои зголемена емисија на тешки метали (олово, кадмиум, манган, железо, никел итн). Планирано 
е да се земат вкупно 30 мостри од пакувана вода за пиење (по 10 од вкупно 3 капацитети за призводство на па-
кувана вода за пиење), 60 мостри од вино (по 6 мостри од вкупно 10 винарии), како и вкупно 30 мостри од тр-
пезно грозје и од грозје кое се користи за производство на вино (по 10 мостри од 3 региони). Испитуваните те-
шки метали во планираните производи се во согласност со одредбите од Правилникот за општите барања за 
безбедност на храната .  

Добиените резултати ќе се анализират и ќе се изработува нивна шестмесечна и годишна евалуација.  
 
Табела бр. 6:  Прикажан е видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата   кои се 

потребни за реализација на мониторингот на тешки метали 
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III.4. Мониторинг со детектирање на присуството на микотоксини во одредени видови прехранбени 
производи 

 
Предмет на мониторинг се брашното и лебот, кои се особено присутни во исхраната на населението на Ре-

публика Македонија. Мониторингот се спроведува во поглед на следењето на  микотоксините (афлатоксин и 
охратоксин), кои се создаваат и се производ на несоодветно чување на житото, брашното. Микотоксините  се 
термостабилни и можат да се очекуваат во лебот и покрај тоа што лебот се подготвува на висока температура.  

Планирано е да се земат по 60 мостри од секој од предвидените производи за анализа на присуството на 
микотоксини (афлатоксин, охратоксин А, патулин). 
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IV 
За реализација на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство. 
                                                                            

V 
Оваа програма влегува на сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
    Бр. 41-714/1                                        Претседател на Владата 

11 февруари 2012 година                           на Република Македонија, 
      Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р. 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО  

ВО 2012 ГОДИНА 

777. 
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          Бр. 41-715/1                  Претседател на Владата 
11 февруари 2012 година                             на Република Македонија, 
          Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
778. 

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствена-
та заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 
5/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11 и 53/11), министерот за 
здравство, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА НА ХИРУРГИЈА  

НА КАТАРАКТА 
 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на вршење 

на здравствената дејност која се однесува на хирургија 
на катаракта. 

 
Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која 
се однесува на Хирургија на катаракта е даден во При-
лог 1, кој е составен дел на ова упатство. 

 
Член 3 

За секој поединечен случај, по сопствена оценка, 
докторот може да отстапи од одредбите на ова упат-
ство во секоја фаза од третманот на пациентот, со соод-
ветно образложение за потребата за отстапување и со 
проценка за натамошниот тек на третманот. 

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на 
овој член од страна на докторот соодветно се докумен-
тира во медицинското досие на пациентот. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство 
престанува да важи Упатството за начинот на вршење 
на здравствената дејност која се однесува на хирургија 
на катаракта („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 10/2011). 

 
Член 5 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува две години од денот на 
неговото влегување во сила. 

 
Бр. 10-1115/3 

9 февруари 2012 година                           Министер, 
    Скопје                                   Никола Тодоров, с.р. 
 
 

Хирургија на катаракта 
 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА СТАНДАРДНИ   
ИМПЛАНТИ  (ИОЛ - Интраокуларна леќа) 

 
1. Интраокуларни меки хидрофобни задноко-

морни леки изработени од хидрофобен акрилат , из-
лиени во едно парче со:  

- пречник на оптички дел 5,75- 6,25, 
- распон на диоптрија од +5 до + 35, 
- инкремент од +10 до +30 на 0,5 диоптрии, 

- останато на + 1,о диоптрии, 
- square edge design и 
- соодветен инјектор. 
 
2. Интраокуларни меки троделни заднокоморни 

леки изработени од хидрофобен акрилат,пречник на 
оптички дел 5,75-6,25 со:  

- распон на диоптрија +6,0 до + 3о,0 со инкременти 
о,5 диоптрии од +8,0 д0 30,0, 

- square edge и 
- соодветен кертриџ  
 
3. Интраокуларни тврди ПММА заднокоморни 

леки пречник на оптички дел 5,75-6,4мм со  
- распон на диоптрија +6,0 до +30,0 со инкременти 

од 0,5 диоптрии за диоптрии преку 10,0. 
 
4. Интраокуларна тврда ПММА лека за имплан-

тација во предна комора со:  
- оптички дел 5,0 до 5,5, 
- должина 12,0-13,0 и 
- диоптриски распон од +6,0 до +30,0 диоптрии 
 
Како надстандардни импланти ( во зависност од по-

веќе други фактори -индикационо подрачје, возраст на 
пациентот, присуство на други системски заболувања, 
визуелниот комфор, финансиските можности на паци-
ентот ) се предлагаат: 

- Жолта асферична ИОЛ 
- Торична жолта асферична ИОЛ ( леќа со можност 

за решавање на вродениот астигматизам ) 
- Дефрактивна жолта асферична ИОЛ ( леќа со 

можност за корекција на видот за близина и далечина 
истовремено) 

- Торична рефрактивна жолта ИОЛ ( леќа со мож-
ност за корекција на видот на близина, далечина и ко-
рекција на вродениот астигматизам истовремено ) 

 
ПРЕДОПЕРАТИВНА ПОДГОТОВКА ПРИ  

ХИРУРГИЈА НА КАТАРАКТА 
 
Стандардизиран предоперативен протокол за  

хирургија  на катаракта 
 
Во прилог е презентиран стандардизиран протокол, 

во кој се вклучени предоперативни подготовки, хирур-
шка постапка ( техника ) и постоперативни процедури 
кои се спроведуваат во референтни офталмолошки 
установи во кои се изведува хирургија на катаракта. 

 
1. Услови за прием 
 
Приемот на болниот се врши претходниот ден или 

4 часа пред пристапување кон оперативниот зафат. 
Предоперативните подготовки ги вклучуваат след-

ните чекори : 
- Проверка на чувствителноста кон Xylocaine ( не е 

задолжително ) 
- Преглед на пациентот од страна на дежурниот  ле-

кар 
- Детален преглед на биомикроскоп - преглед на 

конјуктива доколку има конгестија, односно хипереми-
ја, присуство на секрет, состојбата на корнеата, длабо-
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чината на предната комора, зрелоста на катарактата (во 
случаи каде е планирана  phaco – хирургија), како и 
евентуално присуство на сублуксација на леќата и 
phacodonesis. 

 
- Евалуација на задниот сегмент  на двете очи. 
- Детална анамнеза за историја на системска болест 

или алергија на лекови. 
- Консултација со матичниот лекар на пациентот 

доколку е потребно. 
- Да се објасни евентуалната конверзија во рутин-

ска ECCE со IOL во случаи на пациенти со напредната 
нуклеарна склероза на леќата и оние со тесна зеница, а 
кои сакаат факоемулзификациона процедура. 

- Да се објасни задолжителната хоспитализација од 
минимум едно деноноќие,евентуално и неколку дена 
доколку е планирана ЕССЕ со или без IOL. 

Планирана ECCE може да се врши само во болнич-
ки установи кои имаат континуирана болничка заштита 
во тек на 24 часа. 

- Да се објасни задолжителната хоспитализација  во 
соодветна болничка установа која има континуирана 
24 часовна болничка  заштита , при потребата да се 
конвертира планирана Phaco - метода  во ECCE. 

- Кај пациенти кои имаат едно око треба да се орди-
нира дополнителен третман со топикален антибиотик 

 
2.  Неопходни испитувања 
 
а) Рутински испитувања за сите случаи 
- Тонометрија 
-Промивка на солзни канали (задолжително) 
-Крвен притисок 
-Шеќер во урина 
-Шеќер во крв ( задолжително) 
-ЕКГ за возрасни (не е задолжително) 
-РТГ на бели дробови ( не е задолжително) 
 
б) Дополнителни испитувања: 
-Крвна слика, HB% 
-Тежината на пациентот 
-Проверка од страна на анестезиолог. 
 
в) Микробиолошко испитување на конјунктивата во 

следниве случаи 
- пациент со едно око ( anophthalmus ) 
- DCT ( Dacryocystorhinostomia ) направена пред 

операција на катаракта 
 - Историја на хронична инфекција на пр.  

Blepharitis 
- Непроодно или делумно проодно солзно каналче 

со бистра течност 
 - Неконтролиран Diabetes mellitus 
 - Секоја историја за претходна интраокуларна хи-

руршка процедура (по можност) 
 
г) Мислење од матичен лекар 
 - Неконтролирани  случаи со диајебетес и артери-

ска хипертензија 
 – Кардиоваскуларни проблеми 
 - Други системски заболувања ако ги има (да се од-

лучи по консултација со матичен лекар) 

3. Одлучување за пациенти со системски болести 
 
а) Шеќерна болест 
 - Критериуми за прием 
        RBS <160 mgs % 
- Критериуми за операција 
        Шеќер во урина- нула / 1 + 
        Со FBS <160 mgs % (160-180 mgs %) 
 
б) Хипертензија 
- Критериуми за прием 
 TA до 160/90 mm Hg 
         ако> 170/100 – консултација со интернист 
- Критериуми за операција 
        Дијастолен притисок <100 mm Hg 
 
в) Срцеви случаи 
- Критериуми за прием 
ЕКГ анализа и дозвола од матичен лекар или интер-

нист 
Хируршкиот зафат на катаракта може да се изведе 

минимум 6 месеци по миокарден инфаркт. 
 
г) Пациенти со бронхијална астма 
- Критериуми за прием 
Астма контролирана со лекови 
Продолжување со лекови во текот на престојот 
 
д) Секоја стоматолошка инфекција, гноен исцедок, 

или септички фокус треба да се третираат соодветно. 
 
Неопходна е потпишана писмена согласност од па-

циентот во која тој наведува дека, од страна на хирур-
гот, пред пристапување кон оперативниот зафат е за-
познаен со сите ризици  на  хируршкиот зафат, како и 
евентуални интраоперативни и постоперативни комп-
ликации. 

 
4. Премедикација 
 
- Топикално антибиотик: 6 - 8 пати претходниот 

ден и на денот на операцијата. 
 (антибиотици на избор - Ciprofloxacin или 

Gentamycin ) 
- Diazepam од 5 mg: претходната вечер (не е задол-

жително) 
- Diamox - 2 таблети на еден час пред да оди на опе-

рација (по можност) 
 
5. Упатство за дилатација 
 
- Tropicamide со phenylephrine 1 капка на секои 15 

мин. -  2 до 3 пати 
- 1% Cyclogil 1 капка на секои 15 мин. - 3 пати 
- Flur капки за очи -3 пати на секои 15 мин. 
 
6. Лична хигиена на пациентите 
 
- Миење на главата и бричење на брадата претход-

ната ноќ 
- Потстрижување на косата, ако е потребно прет-

ходно 
- Чиста облека 
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 7. Ден на операција 
 
- Анти-дијабетични лекови во согласност со начи-

нот на исхрана 
- Пациентите со едно око и пациентите со дијабет  

да добијат предност на оперативната листа. 
- Чиста облека на пациентите 
- Хируршка престилка за пациентот 
- Лесна храна пред операцијата (препорачливо) 
- Тесна зеница за секундарна имплантација на IOL 

во АС 
 
Предоперативен протокол за други видови на  

хируршки зафати 
 
 DCR: - Dacryocystorhinostomia 
Hb, BG, BT, KT и ОРЛ мислењa, за да се отфрлат 

системски болести  
 
Контрола на системски болести ако ги има. 
 
Ретинална хирургија: 
 
- Мислење од матичниот лекар е задолжително за 

сите случаи 
- Проширена зеница 
- Премедикација пред хируршката интервенција 
- Пациентот треба да се префрли на носилка 
- Фундус дијаграм сликата е задолжителна 
 
Хирургија на глауком : 
 
- Не се шират зениците. 
- Манитол да биде даден само ако ИОП е повисок 

од 25 mmHg. 
- Запирање на Pilocarpin 2 дена пред и Propine на 

оперативното око најмалку 7 дена пред денот опреде-
лен за операција. 

- Користите Тabl. Diamox & Flur да се стабилизира 
крвно- водената бариера 

 
Детска хирургија 
 
- Да се види општата состојба на детето 
- Да се проверат системски вродени деформитети 
- Да се забележи возраста на детето за време на ис-

питувањата 
- Историја за претходна анестезија или операција 
- Hb, Er  и тежина на бебето треба да се испитаат 
- Пациентот треба да се прегледа од страна на педи-

јатар пред и по операцијата 
- Да се добие согласност од педијатар во писмена 

форма 
- Диететски режим минимум 6 часа пред операцијата 
 
Корнеална хирургија 
 
- ПКП - Кај факични пациенти кога  хирургија на 

катаракта не е планирана, зеницата треба да се собере 
со Pilocarpine 

- Ако   се планира хирургија на катаракта  со ПКП, 
зениците треба да се проширени 

- TKP и пенетрирачките повреди – индицирано по-
стигнување на фацијален , а потоа и цилијарен блок 

- Pterygium ексцизија со конјунктивална трансплан-
тација и 

Бовманова каутеризација – потребно е давање на  
цилијарен и фацијален блок 

 
Хируршки протокол за  хирургија на катаракта 

 
1.  Оперативен блок 
 
- Миење на рацете според задолжителната процедура 
- Проверка на сет за итна интервенција (adrenalin, 

atropin, deriphylline, dexametason, hydrocortison, 
phenergan, mephentin, diazepam, кислородна боца, ин-
травенозен комплет, шприцеви, фластер, ножици, фи-
зиолошки раствор,сет за интубација, аспиратор,  итн) 

 
2.  Избор на анестезија 
 
- За сите вообичаени пациенти 2% Xylocaine со 

адреналин (1:100 000) со 1 ампула  Hyalase 
- Кај пациенти со хипертензија и срцеви болести 

2% Xylocaine со 1 ампула Hyalase со Sensorcaine (1:1) 
 
3.  Количина на анестетик 
 
- За фацијален блок - 4cc 
- За ретробулбарен блок - 3cc 
- За перибулбарен блок - 5cc 
 
4.  Игли 
 
- За фацијален и перибулбарен блок - No.24, 1 " за 

еднократна употреба на игли 
- За ретробулбарен блок - No.23, 1,5 "поткожна игла 
 
5.  Стерилизација на игли 
 
- Автоклавирање на двете погоре наведени игли за 

20 мин / за еднократна употреба 
- Соодветно чување на иглите. 
 
6.  Проверка на историјата на болниот 
 
- Проверка на личните податоци на пациентот. 
- Потврда на окото кое треба да се оперира 
- Видот на операција 
- Типот на катаракта 
- Видна острина со рефракција 
- Тонометрија и промивка на канали 
- IOL моќ и големина 
- Повторна проверка за конкретни системски боле-

сти (астма, ДМ (дијабетес мелитус), ХТ (хипертензија), 
ИСБ (исхемична болест на срцето итн) 

- Проверка за секоја комплицирана ситуација како - 
PXF (псевдо -ексфолијација), луксирана леќа, ригидна 
зеница итн 

- Дали дијабетот е контролиран - FBS <140mg% 
ТА <100mmHg дијастолен и <160mmHg систолниот 

крвен притисок 
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7.  Анестезија 
- Ретробулбарен + фацијален блок 
или 
- Перибулбарен блок 
  
8.  Хипотонија 
 
- Масажата  да биде дигитална. 
Контраиндицирана е кај  : 
- Сублуксирана леќа 
- Повторена операција 
- Перфорирачка повреда 
Енергична масажа се избегнува во случаи kaj : 
- Псеудоексфолијации 
- Миопија 
- Трауматска катаракта 
- Хиперматурна катаракта 
- Проверка на корнеален статус, анестезија 
 
9.  Манитол 
 
Индикации 
-  Замена / вадење на  IOL 
- Сублуксирана  катаракта 
- Асоцијација со ретинална аблација или витреални 

хеморагии (опционално) 
- Трауматска катаракта 
- Секундарна IOL 
- Во определени случаи со глауком 
- 2.5 кубика/ kg телесна тежина од 20% Манитол 

половина час пред операција 
- Да се избегнува кај неконтролираните хипертен-

зивни случаи, срцеви пациенти, и бубрежни заболува-
ња 

- Пред да се започне проверка на ТА, испитување 
на кардиоваскуларен систем 

- Пациентот се преместува на носила 
 
10.  Информирање на хирургот 
  
- Информирање на оперативниот хирург во случај 

на било каква комплицирана состојба.  
- Информирајте други ако операцијата од катаракта 

/ IOL ( шефот на операциона сала или директор ) има 
компликации 

- Кај пациентите со истото име, проверете ја адре-
сата во детали и наодите на испитуваното око. 

 
11. Одлука во врска со одложувањето на случа-

јот  
 
- Дијабет – Гликемија > 160 мг %  
- ТА – дијастолен > 100mmHg, систолниот > 

160mmHg  
- Тешко,отежнато дишење  
- Секоја компликација на локална анестезија  
- Позитивен конјунктивални наод (брис) 
- Локални фактори - сите инфекции на капаците и 

аднексите  
- ИОП повеќе од 30mmHg покрај  сите ординирани  

лекови, освен глауком предизвикан од  хиперматурна 
леќа 

Дефинитивната одлука за одложување на случајот 
ја носи хирургот во договор со шефот на операциона 
сала и директорот на установата. 

 
12.  Управување со компликации при анестезија 
  
I.  Вазовагална синкопа  
 
- Ова е најчеста компликација  
- Пациентот да се легне во лежечка позиција и да се 

подигнат нозете 
- Во собата треба да има чист воздух.  
- Пациентот треба да се ослободи од облеката. 
- Следење на пулсот и ТА  
- Дајте интравенски една ампула атропин  ако по-

стои брадикардија или хипотензија.  
- Да се држи опремата за реанимација секогаш под-

готвена - кислородen цилиндар, ендотрахеална туба, 
ларингоскоп, ambu туба, венски сет, лекови за итни 
случаи  

- Периодична проверка на истекот на датумите на 
лековите за итни случаи.  

- Да се информираат анестезиолог или лекар докол-
ку пациентот нема соодветно опоравување  

   
II.  Напади 
  
- Пациентот треба да се легне  
- Завртете го на страна  
- Вметнување на air way 
- Интравенски диазепам ако е потребно  
- Терапија со кислород  
 
III. Ретробулбарна  хеморагија 
  
- Да се изврши притисок на окото и да се постави 

голем завој  
- Почнете со Диамокс, проверете тензија  
- Латерална кантотомија ако е потребно  
- Одложете ја операцијата  
- Ако е можно фундус испитување  
  

ХИРУРГИЈА 
 
1.  Пациентот 
- Проверете го името на пациентот 
 
2.  Пребришување и тоалета 
- Бетадин капки барем 5 мин.  пред операција  
- Веѓите и трепките да се чистат правилно со Бета-

дин  
- Да се користи пластична престилка по можност 
  
3.  Рефлектор  
- Најпрепорачан жичен рефлектор  
 
4.  Лигамент шиење  
 
5.  Конјунктивален флап  
- Се преферира флапот во форникс  
- Одвојување на коњунктивата, а потоа на Теноно-

вата капсула  
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- Одвојувањето на конјунктивата треба да биде ед-
наква или дел повеќе од корнеалената секција  

  
6. Каутеризација 
- Контраидицирано кај стари склерити и склерално 

истенчување 
  
7. Рез  
- Да се избегнува единствен рез  
- Најдобро е 2 или 3 рамни реза   
- Идеална страна е горна паралимбална 
- Големина - 11-12 милиметри  
 
Голем рез се преферира во следниве случаеви: 
I. Меко око  
II. Црно јадро(нуклеус) 
III. Миопија  
IV. По операцијата за ретинална аблација  
V. Kај постар пациент  
VI. Мала ригидна пупила (зеница) (на пример, Псе-

удоексфолиативен синдром - PEX)  
 Помали секции се преферираат за помладите паци-

енти.  
 
8.  Користење на вискоеластик  
- Користете вискоеластик  во сите случаи. 
  
9.  Капсулотомија 
- 6 mm отворање или 
- линеарна капсулотомија или 
- капсулорексис 
 
10.  Вадење на јадрото (породување)  
- Препорачан е мануелен метод  
- Кај многу меко око - хидро дисекција - да се земе 

јадрото во предна комора, екстракција со иригација. 
  
11.  Иригација и аспирација  
- Се користи Simcoe канула  – Кај случаи со  пози-

тивен притисок - затворена комора -треба да се напра-
ви  аспирација или сува виско-аспирација   

 
12.  IOL вметнување  
- Се препорачува едноделна, биконвексна, ПММА 

леќа, модифицирана со С јамка, без дупка, ( со  големи-
на на оптичкиот дел 6 - 7mm,  со должина 13-14mm)  

- Под воздух или вискоеластик 
- Направете шиење, ако има позитивен притисок 

пред имплантирање на  IOL.  
 
13.  Сутури  
- Радијални со еднакви дистанци, или, континуира-

ни сутури  
- Соодветна затегнатост 
- Број на конци што одговара на  резот 
- Порамнување на конци  
- Сутури со конци 9-0 или 10-0  
  
14. Субкоњуктивална инекција  
- Се користи 1 / 2 мл.  Дексаметазон + 1 / 2 мл Ген-

тамицин.  Ако ткивната манипулација е помала, Декса-
метазонот може да се избегне. 

- Инекцијата се дава во долниот форникс. 

ФАКО - ХИРУРГИЈА НА КАТАРАКТА 
 
1.  Корнеална инцизија:  
- Големина на тунелот од 3,2 мм, по можност 2,8 

мм ; 2,4 мм ; 2,2 мм,или 1,6 мм 
- Низ провиден дел на рожница,најдобро темпорал-

но 
 
2. Секундарна инцизија под прав агол на прет-

ходната  
- Големина 0,8 мм ; 1,1 мм, или 1,6 мм една, а ако е 

бимануелна техника две такви секундарни инцизии 
- Секундарниот рез се прави низ провидниот дел на 

рожницата 
 
3. Вискоеластик 
 
4. Капсулотомија:  
- Најпосакувана кружна континуирана капсулоре-

кса 
 
5.  Хидро -дисекција  
- Се инјектира течност под капсула да се раздвојат 

кората од капсулата 
- Се инјектира се додека не се добие бран  од теч-

ност и правилно ротирање на јадрото 
 
6.  Факоезулмификација на јадрото 
- Најдобро е на четири дела  
- Треба да бидат згрижени  корнеа, ирис, зонули, 

задна капсула. 
  
7. Аспирација на фрагменти со Фако-чоп техни-

ка  
- Аспирација на периферни маси на леката  
- Треба да бидат згрижени  корнеален ендотел и 

ирис  
 
8. Вискоеластик во леќната ќеса 
  
9.  IOL Имплантација:  
- Ако е мала инцизија треба да се прошири  
 
10. Интегритет на комората:  
- Ако низ ицизија има протекување, да се стават со-

одветни конци 
  
11. Субконјунктивална инекција 
 
Медицински материјали  
 
- Рингер лактат во стаклено шише што треба да би-

де стерилизирано  во автоклав и    изладено  пред упо-
треба 

- IOL- двете страни треба да се измијат (намократ) 
пред имплантација 

- Треба да се преземат соодветни мерки на претпаз-
ливост пред повторнато  шиење  

- Една ампула од адреналин (0,5 ml)  
 
За време на оперативниот зафат: 
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Кај срцеви болни:  
Да се продолжи со вообичаената терапија  
Без адреналин и фенилефрин 
Да се обезбеди количка или носилка  
Не треба да се користи  каутеризација кај пациенти 

со пејс-меркери.  
Присуство од лекар анестезиолог (по можност)  
 
Кај астматичари :  
Посебна грижа за вентилација додека пациентот е 

покриен 
Користете кислород за време на операцијата, ако 

пациентот се чуствува   непријатно. 
Амп. Аминофилин (Теофилин) и/или Дексаметазон и.в.  
Исклучете ја климата (опционално) 
  

ПОСТОПЕРАТИВНО ВОДЕЊЕ 
  
Рутинско управување со некомплицирани слу-

чаи: 
Обавезна хоспитализација на ЕССЕ, минимум едно 

деноноќие, по можност неколку денови,во соодветна 
24 часовна болничка установа.Кај непланирана конвер-
зија од Phaco во  ECCE, исто така хоспитализација во 
соодветна болничка установа со 24 часовна континуи-
рана заштита. 

Кај рутинска Phaco - операција отпуштање дома 
истиот ден кога е извршена интервенцијата. 

 
Предвидена операција на ECCE IOL / без IOL / 

Phaco – при преглед  
  
Прво прегледување може да се направи 8 часа по 

операцијата.  
Побарајте ги следните наоди (да се дилатира зени-

цата): 
- Рез – составени ивици на раната/ пропуштање од 

раната / раната зјае  
- Корнеа - Епителијален дефект, едем,  
- Предната комора  
- хифема,хипопион, кортикални маси, длабочина на 

комората. 
- Ирис  
- Иритис, фибринска реакција  
- IOL  
- Центрирање  
- Пупила 
- Форма,поставеност, мобилност,  
- Задна капсула – заматеност,пукнатина (ruptura), 

витреални нарушувања  
- Витреус  
- нарушување  
- Црвен рефлекс  
Главната цел на постоперативното испитување во 

утринските часови е да се бараат рани знаци на инфек-
ција, Оперираниот мора да се задржи на стероиди и да 
се превземат други интензивни мерки. 

 
Рутински лекови 
  
Рутински антибиотски и стероидни капки за очи се 

применуваат 4 до 5 пати на ден.  Mydriatic / Cycloplegic 
1x на ден. Непосредно постоперативно  по потреба се  
користат  аналгетски таблети.  

При испишување 
 
Го советувате пациентот во врска со дозирање на 

стероидни капки  
4 пати на ден - 15 дена  
3 пати на ден - 15 дена  
2 пати на ден - 15 дена  
еднаш на ден - 15 дена  
Циклоплегици 1 капка за 15 дена.  (Опционално)  
- Мерки на претпазливост  
- Лекови  
- Итни  повици  
- Рутински контроли 
   
Решавање  на  оперативните компликации: 
  
I) Едем на капак / хемоза на првиот постоперативен 

ден може да се додаде со НСАИЛ (нестероидни анти-
инфламаторни лекови). Мора да се  бараат знаци на ин-
фекција, ако се поврзани со поинтензивна  болка.  

 
II) Широки рани,пролабиран ирис,скинати конци:  
 Кај овие случаи потребно е повторно затворање на 

раната, се применуваат само антибиотски капки  .  Ако 
е потребно  пациентите можат да добијат и  паренте-
рално стероиди, при што им се објаснуваат причините . 

 
III) Корнеа  
а) Набори и оток – потребно е набљудување, апли-

цирање на стероидни капки, и капки од групата на бе-
та-блокатори ако е потребно. 

  
б) Одлепување на Десцементова мембрана –  се ре-

сутурира ако е големо, се  вбризгува воздух во предна-
та очна комора со  репозиција на Десцементовата мем-
брана.  

  
в) Епителијален дефект – се дава антибиотска маст 

и завој. Се контролира  следниот ден. 
  
IV) Предната очна комора  
а) Плитка предна очна комора  - се прегледува ин-

тегритетот на раната, интраокуларниот притисок и со-
одветно се третира. 

  
Испитување на фундусот-Ако се јави хориоидално 

одлепување, се третираат со системски стероиди, а  ако 
е потребно може да се планира пункција  после  5 дена.  

б) Hyphema:  
Мирување,  витамин Ц,  стероидни капки.   
Планирање за промивка на предната очна комора 

по 3 до 5 дена.  
в) Присутен кортекс:  
- Иригација и аспирација на кортикалните маси тре-

ба да се направи под следните околности.  
- Ако постои  парче од јадрото или кортексот   
- Ако постои дел од кортекс зад IOL  
- Ако  голем дел од кортексот во предната очна ко-

мора го препокрива пупиларниот дел 
 
V) Ирис  
Иритис: лесен / умерен / тежок со присутни фи-

брински мембрани  



 Стр. 42 - Бр. 23                                                                                     15 февруари 2012 
 
 

Ако нема инфекција, а има само воспаление се за-
почнува со стероиди, се врши добра   дилатација на зе-
ницата,се даваат стероиди субконјунктивално и си-
стемски ако е потребно.  

Hypopyon:  
Се проценува дали е инфекција или инфламација 
Ако е инфламација се почнува со интензивен трет-

ман со стероиди, заедно со циклоплегик. 
  
Ендофталмитис 
  
При корнеална инфилтрација / инфекција: се започ-

нува со интензивен  топикален антибиотски третман со 
антибиотици со широк спектар. 

Мислење од одделот за ретина / Мислење од одде-
лот за корнеа. 

За итни случаи потребно е да се планира  пункција 
на предната очна комора или витреална пункција и ап-
ликација на  антибиотик  интравитреално: 

(Ванкомицин - грам позитивни, амикацин / цефта-
зидим - грам негативни бактерии)  

Честа  апликација на антибиотски капки (секој час 
или половина час) е подобро отколку давање субкон-
јунктивална инјекција. 

 
Системски антибиотици може да се дадат веднаш.  
Ако нема одговор на локално  и интравитреално ап-

лицирани антибиотици се пристапува кон витректомија. 
  
Пред оперативниот зафат треба да се ревидира ми-

кробиолошкиот наод .  
Се прави  повторно микробиолошко испитување и 

антибиограм  се до добивање на негативен наод.  
Потребно е да се провери повторно проодноста  на 

солзните  канали и дијабетичниот статус.  
 
VI) Зеница:  
 Деформацијата на зеницата настанува како резул-

тат на вметнување на предната капсула на леќата или 
дел од стаклестото тело  низ раната или поради раскин 
на сфинктерот на зеницата. 

 
Поретко настанува поради присуство на хаптикот  

на интраокуларната лека  во предната очна комора или 
пролабирање на ирисот низ раната. 

  
VII) IOL позиција:  
Погледни за центрирање, сублуксација и дислока-

ција. 
  
Хаптик  во предната комора:  
Да се продолжи со антибиотски капки за очи, да се 

запре со локални  стероиди и да се пристапи кон рано 
репозиционирање. 

  
VIII) Заден капсуларен раскин:  
Со пролабирање на витреус/без пролабирање на ви-

треус.  
Решавање  
- Ако стаклестото тело е присутно во раната,  треба 

да се направи витректомија.  
Цело стаклесто тело треба да се отстрани од раната.  

Да се продолжи се  стероиди за подолго време, за-
едно со НСАИЛ. 

  
IX) Leucocoria или слаб вид со нормален наод на 

преден сегмент  
Детално испитување на заден сегмент  
 
Време  на реоперирање:  
 
1.  Случаи кои треба да се решаваат  веднаш.  
а) Хаптик во предна комора  
б)  Пролапс на ирис 
в) Скинати конци  
г) Отворена рана 
 
2. Децентрација (времето зависи од клиничката 

проценка) 
  
Рутинско следење  
 
Phaco 
  
1 от ден – Преглед на биомокроскоп 
  
1 та недела – Определување на  видна острина со 

стенопеично стакло, преглед на биомикроскоп  и испи-
тување на очното дно.  

Ако видната острина  е помалку од 6 /12 ,да се кон-
тролира рефракција и да се прегледа очно дно.  

   
1 от месец - Рефракција, преглед на биомикроскоп  

и испитување на фундусот.Ако   видната острина е до-
бра , се дава рецепт за очила 

Ако видната  острина не е добра, да се погледне 
фундус. 

 
Предвидено за ECCE IOL:  
  
1-та и 4-та недела – Се определува видна острина  

со стенопеично стакло,се врши  преглед на биомикро-
скоп  и испитување на фундусот.   

  
8-та недела – Се определува видна острина со сте-

нопеично стакло, се дава рефракција ако е потребно , 
се врши  преглед на биомикроскоп  и испитување на 
фундусот. Се врши  отстранување на конците ако е по-
требно.  

Ако видната  острина не е добра - се бара причина,  
се врши детален  преглед на фундус . 

  
Третман  во вонредни состојби: 
  
1. Во случај на тежок пост-оперативен иритис, тре-

ба да се спроведе итен третман. 
2. При појава на  hypopyon според  клиничка про-

ценка дали се работи за  воспаление  или инфекција ,  
се третира соодветно. 

3. Преглед за неправилен астигматизам поради  сла-
бост на раната- при што се врши ресутурирање ако е 
потребно. 

4. При појава на некроза на склерата се прекинуваат  
стероидните капки и се користи само антибиотска маст 
и НСАИЛ.  
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Отстранување на сутурите  
 
- Индикација за отстранување на сутурите: 8-o кон-

ци се вадат после 8 недели додека 10-o  конци се вадат 
доколку тоа е потребно.  

- Ако сутурата предизвикува акумулација на слуз се 
отстранува,  но ако интегритетот на раната после ваде-
њето  не е добар треба да се разгледа за ресутурација.  

- Ако е направено отстранување на сутурите , се да-
ваат  топикални антибиотици од широк спектар  на  се-
кој час во текот на  првиот ден и 4 пати на ден во текот 
на една недела. 

 
Специјални упатства за време на отпуштањето 

од болница 
 
- Се препорачува да не се мие главата во текот на 

првите 3 недели  
- Нормална исхрана од денот на операција (течна 

диета 2 часа по операцијата) 
- Да не се капе и нурка во езеро или река 3 месеци  
- По отстранување на сутурите да не се капе и нур-

ка во езеро или река 1 недела.  
- Гледање телевизија и читање (во рок од една неде-

ла после  Phaco интервенција,  и 15 дена после ECCE) 
- Да не се крева тешко најмалку 2 месеци  
- Темни очила да се користат еден месец за надво-

решни активности. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

779. 
Врз основа на член 11 од  Законот за исплата на 

платите во Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 
26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10 и 11/12), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДС-
ТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, СОСТАВУВАЊЕ 
НА ПРЕСМЕТКИТЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕС-
МЕТКИTE ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ  

- УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на изно-

сот на средствата за исплата на плати, составување на 
пресметките и доставување на пресметките до Мини-
стерството за финансии - Управа за јавни приходи 
("Службен весник на Република Македонија" број  
8/09,  105/09 и 141/10), во член 1, став 2 точка 1 зборо-
вите: "септември 2012" се заменуваат со зборовите: 
"декември 2012", а зборовите : "зголемено за 10%"  се 
заменуваат со зборовите: "зголемено за 5%". 

 Точките  4 и 5  се бришат.   
 Точките 6, 7 и 8 стануваат точки 4, 5 и 6 . 
      

Член 2 
Овој правилник влегува  во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија“.  
 
Бр. 08-577/1                              Министер за труд и 

26 јануари 2012 година                 социјална политика, 
     Скопје                                Спиро Ристовски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
780. 

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за проце-
на („Службен весник на Рeпублика Македонија“ бр. 
115/10, 158/11 и 185/11),министерот за транспорт и вр-
ски, донесе  

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА  ВРЕДНОСТ  
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа методологија се пропишува начинот на 
процена на пазарната вредност на недвижен имот. 

Процената на вредноста на недвижен имот се врши 
во случај на: 

- пренос на правото на сопственост,  
- определување на вредност на капитал во случаи 

во кои доаѓа до промена на вредноста и структурата на 
капиталот и при статусни измени,  

- стечајна постапка и ликвидација,  
- финансирање и подигање на хипотекарен и за¬ло-

жен кредит,  
- пребивање на побарување,  
- постапка за експропријација,  
- инвеститорски консалтинг и  
- во други случаи предвидени со закон. 
 

Член 2 
Под недвижен имот, согласно оваа методологија, се 

подразбира станбени куќи (градби за индивидуално до-
мување), станбени згради (градби за колективно дому-
вање), објекти за групно домување, објекти за времено 
сместување, објекти за комерцијални и деловни наме-
ни, објекти за јавни институции, објекти за производс-
тво,објекти за  дистрибуција, сервиси, објекти за спорт 
и рекреација, меморијални простори и инфраструктура 
кои се утврдени со Правилникот за стандарди и норма-
тиви за урбанистичко планирање и Законот за градење 
и градежно земјиште.   

 
Член 3 

На објектите од член 2 на оваа методологија (во по-
натамошниот текст: градежни објекти) се врши проце-
на во целина или на нивен посебен дел како функцио-
нална целина.  

  
Член 4 

Со оваа методологијата се проценува пазарната 
вредност на недвижниот имот врз основа на правила и 
стандарди за процена кои ги вклучуваат меѓународните 
стандарди за процена на пазарната вредноста како и 
стандардите утврдени со закон.  

 
Член 5 

Вредноста на недвижниот имот согласно оваа мето-
дологија се одредува со примена на следниве методи: 

1. Статички метод 
1.1. Трошковен метод со кој се утврдува градежна-

та вредност која со вреднување на локациски (зонски) 
погодности претставува најблиска пазарна вредност и 
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2. Динамички методи 
2.1. Метод на капитализација на заработувачка од 

издавање на градежните објекти или посебните делови 
од градежните објекти под закуп, односно дефинирање 
на приходи и трошоци кои недвижниот имот може да 
ги оствари во иднина за одреден период, а се однесува 
само на профитот од конкретниот недвижен имот што 
е предмет на проценка.   

2.2. Метод на споредливи показатели за реализира-
на продажба на споредлив недвижен имот на споредли-
ва локација.  

Статичкиот метод е задолжителен, а динамичките 
методи се корективни методи доколку проценителот 
располага со соодветни податоци за процена.  

 
II. ПРОЦЕНА НА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ НА ГРА-
ДЕЖНИ ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД 

ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
 

Член 6 
Основните елементи за процена на градежната 

вредност на градежните објекти или посебните делови 
од градежните објекти се: темели, тип на конструкција, 
скали и лифтови, термичка изолација, фасада, кровна 
конструкција, прозори, врати, подови, занаетчиски ра-
боти, инсталации, санитарии и друга опрема и ексклу-
зивност на градбата.  

Под ексклузивност од став 1 на овој член се подраз-
бира посебен вид на градба и употреба на висококвали-
тетни градежни материјали (нестандардни материјали 
и изведба) и ексклузивни локации,  при што е дозволе-
на употреба на зголемен број на бодови за ставките на 
ексклузивност до најмногу 25%.  

Ексклузивноста на градбата треба да биде посебно 
образложена во Извештајот за проценка.   

 
Член 7 

Градежната вредност на градежниот објект или по-
себниот дел од градежниот објект се одредува врз ос-
нова на градежните карактеристики на објектот, при 
што се добива број на бодови за градежната вред¬ност, 
кој се пресметува на на¬чин за утврдување на градеж-
ната вредност на недвижен имот даден во Прилог 2 кој 
е составен дел на оваа методологија.  

Градежната вредност на градежните објекти, посеб-
ните делови од градежните објекти, градежното земји-
ште и други градежни објекти се утврдува во пресме-
тковни бодови по м2 редуцирана површина за зградите 
и другите градежни објекти и по м2 површина за земји-
ште, во зависност од видот на имотот и според основни 
и дополнителни елементи содржани во оваа методоло-
гија и во прилозите на оваа методологија.  

 
Член 8 

Податоците за нарачателот, намената на процената, 
општите податоци за недвижниот имот и за површина-
та на градежниот објект или посебниот дел од градеж-
ниот објект се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 
ова методологија. 

Редуцирана површина на недвижен имот како осно-
ва за проценка се пресметува како збир на подните по-
вршини меѓу внатрешните ѕидови на поединечните 
станбени, деловни и други простории (нето површина), 
25% од површината на терасите, 50% од површината 
на балконите и 75% од површината на лоѓиите.  

Во станбени згради во редуцирана површина се оп-
фаќа и подрумот со 30% од површината на подрум.  

Површината се определува според податоците од 
имотен лист, геодетски елаборат или проектна доку-
ментација, а ако такви не постојат, со мерење. 

 
Член 9 

Градежната вредност на градежни објекти и посеб-
ни делови од градежни објекти се пресметува според 
бодови дадени во Прилог 2 кој е составен дел на оваа 
методологија, со следната содржина: 

1. темелење на објектот - темели од камен или циг-
ла, бетонски и армиранобетонски темели, специјални 
темели, се вреднуваат по м2 редуцирана површина; 

2. вид на конструкција: армиранобетонска асеиз-
мичка градба, армиранобетонска масивна градба, ѕида-
ни згради со дрвени меѓукатни конструкции или меѓу-
катни конструкции од челични профили, челични кон-
струкции или комбинирани челични и армиранобетон-
ски конструкции, бондручни објекти, дрвени или други 
монтажни конструкции, настрешници, објекти од кер-
пич - непечена тула, според пресметковни бодови по 
м2 редуцирана површина; 

3. скали и лифтови 
- надворешни и внатрешни скали - бетонски, арми-

ранобетонски, без обработка и со обработка, дрвени, 
челични или во комбинација на материјали, се пресме-
туваат по м2 редуцирана површина, 

- лифтови за превоз на луѓе и теретни лифтови, по 
м2 редуцирана површина;   

4. термичка изолација - внатрешна и надворешна со 
стиропор, стиропор со подконструкција, тервол и тер-
вол со подконструкција, сендвич ѕидови со стиропор 
или тервол, според пресметковни бодови по м2 редуци-
рана површина;  

5. фасада,  од кал, од обичен малтер без прскање, од 
обичен малтер со прскање, од племенит или пластичен 
малтер, од вештачки камен или натур бетон, керамички 
плочки или фугирана тула, од мермер или стакло, фа-
сада со изолација - тип демит, алупанели, според прес-
метковни бодови на м2 редуцирана површина, а за при-
мена на повеќе фасадни обработки на еден објект - 
комбинирани фасади, се применуваат бодови според 
процентуална застапеност на поединечна  обработка на 
фасада;  

6. кровна конструкција и кровен покривач - непро-
одна тераса (рамен кров), делумно проодна тераса, др-
вена кровна конструкција со изолација и без изолација, 
армиранобетонска коса плоча, челична кровна кон-
струкција (фабрикувани елементи - сендвичи), лантер-
ни (стаклени, ПВЦ и друго), со  кровен покривач од ке-
рамида, пластифициран и поцинкуван лим, салонит, 
шиндра - тегола, се пресметува според пресметковни 
бодови по м2 редуцирана површина;  
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7. фасадна столарија (прозорци) - дрвени едностру-
ки и двоструки, алуминиумски, ПВЦ прозори, прозори 
од црна браварија, прозори од комбиниран профил др-
во-алуминиум, со обично или термопан застаклување, 
рото оков, се пресметуваат според м2 редуцирана повр-
шина;   

8. врати - дрвени, таблести, дуплошперувани или 
тип медијапан, тесарски - ковани, ПВЦ врати со испол-
на, метални врати со исполна, алуминиумски и стакле-
ни врати, се пресметуваат според м2 редуцирана повр-
шина;   

9. подови - од гранит, мермер или вештачки гранит 
и мермер, дабов или буков паркет, ламинат, дасчани 
подови - бродски под, под нут и федер, керамички 
плочки, терацо, синтетски или ПВЦ материјали - топол 
под, цементна кошулка, подови со премази - киселоот-
порни подови, подови од бетон, се пресметуваат према 
м2 редуцирана површина, а при примена на повеќе 
подни обработки во еден објект, се применуваат бодо-
ви според процентуална застапеност на поедини подо-
ви и   

10. занаетчиски работи како што се: 
- плакари според типот и големината на плакарите, 

заштита на прозорци, облога на ѕидови, електрична ин-
сталација, тела за греење - ладење, извори на топлина, 
останати позиции, водовод и канализација, електрика 
(монофазна, трофазна), топловодно греење, безбеднос-
ни системи, телефонска инсталација, громобранска ин-
сталација, домофонска инсталација, се пресметуваат 
според пресметковни бодови по м2 редуцирана повр-
шина, 

- санитарна и друга опрема се вреднува по парче 
(број на елементи од соодветната опрема) и збирот од 
овие бодови се дели со редуцираната површина и се 
додава на вкупниот број на бодови за градежна вред-
ност.  

 
Член 10 

Збирот на пресметковните бодови за секој од основ-
ните елементи ја претставува градежната вредност (во 
натамошниот текст ГВ) на која се пресметува аморти-
зација  и тоа: 

- за објекти од бетон, армиран бетон, комбинирани 
од метал и армиран бетон, до десет години старост на 
објектот 0%, а над десет години 1,0% годишно, најмно-
гу до 30% од градежната вредност. 

- за објекти од дрво и метал до пет години старост 
на објектот 0%, а над пет години 2% годишно за обје-
кти од метал и 3% годишно за објекти од дрво, најмно-
гу до 40% од градежната вредност. 

Процентот на амортизација, по оцена на процените-
лот може да биде зголемен за степенот на функционал-
на амортизираност на градежниот објект или посебни-
от дел од градежниот објект (несоодветен по габарит - 
површина и висина, по градежни материјали, функцио-
нална неадаптибилност или несоодветно одржување).  

   
Член 11 

Кај повеќе ката кои се функционално и градежно 
поврзани, процената се прави за секој кат пооделно, во 
согласност со намените на градежните објекти или по-
себните делови од градежните објекти утврдени во 
имотните листови. 

Член 12 
За позиции кои не се опфатени во обрасците со де-

финирани бодови, проценителот сам ги дефинира бо-
довите врз основа на искуствени сознанија за чинење 
на одредени позиции и нивно учество во цената на нед-
вижниот имот, во сооднос со постојните бодови на 
слични позиции во прилозите.  

 
III. ПРОЦЕНА  НА ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ НА ГРА-
ДЕЖНИ ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД 

ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
 

Член 13 
Дополнителни елементи според кои се проценува 

корегираната амортизирана градежна вредност (во по-
натамошниот текст КАГВ) на недвижниот имот се ко-
рекциите за големина и структурата на станбени куќи и 
станбени згради.  

За станбени куќи и станбени згради, бројот на бодо-
ви за градежната вредност на ста¬нот се корегира со 
еден од следните коефициенти утврдени во Прилог 3 
кој е составен дел на оваа методологија и тоа:  

- за станбени единици со површина до 35 м2 коефи-
циент 1,20;   

- од 36 до 45 м2 коефициент 1,10;  
- од 46 до 65 м2 коефициент 1,00;  
- од 66 до 85 м2 коефициент 0,95;  
- преку 86 м2 коефициент 0,90.  
 
Во зависност од структурата на станбената куќа и 

станбената зграда, дополнителни корекции се утврдени 
во Прилог 3 на оваа методологија и тоа: 

- индивидуална станбена куќа или станбена куќа со 
најмногу 3 стана коефициент 1,20; 

- станбена зграда со повеќе од 3 стана коефициент 
1,10;  

- станбена зграда со повеќе од 10 стана коефициент 
1,00; 

- станбена зграда со повеќе од 20 стана коефициент 
0,95; 

- станбена зграда со повеќе од 30 стана коефициент 
0,90. 

Овие корекции се последователни и корекцијата се 
врши на последната добиена вредност на бодови.  

 
Член 14 

Дополнителни елементи според кои се проценува 
корегираната амортизирана градежна вредност (во по-
натамошниот текст КАГВ) на недвижниот имот се ко-
рекциите за големина и структурата на деловни про-
стори - продавници и дуќани и деловни простори - ад-
министрација.  

Во зависност од големината на деловни простори - 
продавници и дуќани, утвр¬дениот број на бодови за 
градежната вредност, утврден во Прилог 4 кој е соста-
вен дел на оваа методологија, се корегира со еден од 
следните коефициенти:  

- до 25м2 коефициент 1,30; 
- од 25 до 50м2 коефициент 1,20; 
- од 50 до 100м2 коефициент 1,10; 
- 100м2 коефициент 1,00; 
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- од 100 до 200м2 коефициент 0,90; 
- од 200 до 300м2 коефициент 0,80 и 
- над 300м2 коефициент 0,70.  
Во зависност од големината на деловен простор - 

администрација,  утврдениот број на бодови за градеж-
ната вредност, дадени во Прилог 5 кој е составен дел 
на оваа методологија, се корегира со еден од следните 
коефициенти:  

- до 25м2 коефициент 1,20; 
- од 25 до 50м2 коефициент 1,10; 
- од 50 до 100м2 коефициент 1,00; 
- од 100 до 200м2 коефициент 0,95; 
- од 200 до 300м2 коефициент 0,85 и 
- над 300м2 коефициент 0,80.  
 

Член 15 
Макролокациските (зонски) погодности (МаЛУ) го 

вреднуваат просторот според местоположбата во Гра-
дот - населеното место и се различни за станбени и де-
ловни објекти.  

За станбени објекти, дадени во Прилог 3 кој е со-
ставен дел на оваа методологија, се вреднуваат локаци-
ски погодности за: централно градско подрачје, поши-
роко централно градско подрачје, урбанизирани насел-
би во пошиоко градско подрачје, урбанизирани стари 
градски јадра во централно градско подрачје, неурба-
низирани стари градски јадра во централно градско по-
драчје, пошироки делови на градот, населби на перифе-
рија на градот.  

Се вреднува и близина на примарно здравство, дет-
ски градинки, основно образование, снабдувачки цен-
три - пазари, трговски центри, угостителство, култур-
но-забавни содржини, јавни зелени површини, детски 
игралишта и урбана опрема, близина на сообраќајници 
со јавен превоз.  

За деловни простори продавници и дуќани, дадени 
во  Прилог 4 кој е составен дел на оваа методологија,  
се вреднуваат простори во градски центар - трговски 
центри и комплекси, издвоени деловни простори во 
централно градско подрачје, останат дел од централно 
градско подрачје, пошироко градско подрачје, компле-
кси на прометно место, издвоени деловни простори во 
пошироко градско подрачје и услови за паркирање.  

За деловни административни простори, се вредну-
ваат простори во градски центар - трговски центри и 
комплекси, издвоени деловни простори во централно 
градско подрачје, останат дел од централно градско по-
драчје, пошироко градско подрачје, комплекси на про-
метно место, издвоени деловни простори во пошироко 
градско подрачје и услови за паркирање. 

За деловни згради во стопанство (производни пого-
ни, хали, складишта и сл.) дадени во Прилог 6 кој е со-
ставен дел на оваа методологија, се вреднуваат просто-
ри во индустриски и стопански зони, пошироко град-
ско подрачје, надвор од градско подрачје, близина ма-
гистрален пат, близина на регионален пат, близина на 
локален пат и царински терминал.  

За бензински станици (бензинска пумпа со при-
дружни содржини) дадени во Прилог 7 кој е соста-
вен дел на оваа методологија, се вреднуваат објекти 
во централно градско подрачје, пошироко централно 
градско подрачје, пошироко градско подрачје, бен-
зинска станица на магистрален пат, бензинсла стани-
ца на регионален пат и бензинска станица на лока-
лен пат.  

 
Член 16 

Микролокациските погодности (МиЛУ) го вредну-
ваат недвижниот имот во рамки на објектот. 

За станбени функции, дадени во Прилог 3 на оваа 
методологија, се вреднува катноста на објектот, ориен-
тација на станот, осончување - инсолација на станот, 
услови за паркирање и можности за користење на двор-
но место.  

За деловни простори продавници - дуќани, дадени 
во Прилог 4 на оваа методологија, се вреднува место-
положба по катност, ориентација кон пешачка улица, 
кон сообраќајница, излози од една страна, излози од 
две или повеќе страни, можност за користење на про-
стор пред објектот, приод со возило.  

За деловни административни простори, дадени во 
Прилог 5 на оваа методологија, се вреднува местопо-
ложба по катност и приод со возило. 

За деловни згради во стопанство (производни пого-
ни, хали, складишта и сл.) дадени во Прилог 6 на оваа 
методологија, се вреднува местоположба по катност. 

Корекциите за макролокациски (зонски) услови и 
микролокациски услови се збирни за сите позиции кои 
имаат влијание на атрактивноста на просторот.  

 
Член 17 

Поради различна атрактивност на градовите, се вр-
ши корекција на вкупните бодови за корегирана амор-
тизирана градежна вредност (КАГВ), макролокациски-
те (зонски) услови (МаЛУ) и микролокациските услови 
(МиЛУ) со следните коефициенти: 

- Скопје коефициент 1,00, 
- Битола, Прилеп, Куманово, Охрид, Струга, Тетово, 

Гостивар, Струмица, Велес и Штип коефициент 0,7 и 
- Останати градови во Републиката коефициент 0,5.  
- За населени места (села) и простори надвор од на-

селбите и градежните реони, корегираните бодови за 
градот се корегираат дополнително со коефициент 0,8.  

 
Член 18 

Вкупната вредност на недвижниот имот (ВВ) се до-
бива според следната формула како производ од вкуп-
ниот број на бодови за еден 1 м2 простор (ВББ = 
(КАГВ + МаЛУ + МиЛУ) х КГ, помножен со редуцира-
ната површина на просторот и вредноста на бодот 
(ВБ).    

Вредноста на бодот (ВБ) од став 1 на овој член из-
несува 0,46 евра во денарска противвредност пресме-
тан по среден курс на Народна банка на Република Ма-
кедонија.  
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IV. ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ НА ДРУГИ 

ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
 

Гаражи 
 

Член 19 
Пазарната вредност на гаражите и гаражните места 

се проценува според следниве елементи: 
Амортизираната градежната вредност се одредува 

на ист начин како и на објектите од член 2 на оваа ме-
тодологија, а макролокациските погодности се вредну-
ваат со 30% од бодовите утврдени за станбениот или 
деловниот објект (30% од бодовите утврдени за цен-
трално градско подрачје, пошироко централно градско 
подрачје, урбанизирани населби во пошиоко градско 
подрачје, урбанизирани стари градски јадра во цен-
трално градско подрачје, неурбанизирани стари град-
ски јадра во централно градско подрачје, пошироки де-
лови на градот, населби на периферија на градот за 
станбени објекти и трговски центри и комплекси, изд-
воени деловни простори во централно градско подрач-
је, останат дел од централно градско подрачје, поширо-
ко градско подрачје, комплекси на прометно место, 
издвоени деловни простори, услови за паркирање кај 
поголеми трговски центри и сл. за деловни простори.  

 
Помошни објекти 

 
Член 20 

Пазарната вредност на помошните објекти (шупи, 
штали, плевни и амбари) се пресметува според аморти-
зираната градежна вредност и се одредува на ист начин 
како и на објектите утврдени во член 2 од оваа методо-
логија.  

Според намената на овие објекти, тие немаат атра-
ктивност за продажба и не се вреднуваат со локациски 
погодности и кај нив, пазарната цена е иста со градеж-
ната цена.  

 
Бензински станици 

 
Член 21 

Пазарната вредност на бензинските станици зависи 
од категоријата на сообраќајницата покрај која се нао-
ѓаат и другите содржини во склоп на станицата (про-
давници, угостителство, сместување).  

Амортизираната градежна вредност на објектите се 
одредува на ист начин како и на објектите утврдени во 
член 2.од оваа методологија.  

Кај бензинските станици се врши процена на изве-
дената инфраструктура (партерно уредување и инфра-
структура - приоди до точилни места, паркирање, за-
штитни појаси околу резервоари за гориво, осветлува-
ње, огради, настрешници за точилни апарати).    

Партерното уредување и инфраструктурата се про-
ценуваат по трошковна метода, без корекции за лока-
циски услови.  

Одморалишта, хотели, мотели 
 

Член 22 
Пазарната вредност на одморалишта, хотели и мо-

тели во најголема мера е зависна од атрактивноста на 
локалитетот, сообраќајната поврзаност, близина на 
плажа, скијачки терени, рекреација, потоа периодот на 
работа - на искористеност на објектот во зависност од 
сезоната, условите што ги пружа објектот како вонпан-
сионски услуги.  

Амортизираната градежна вредност на објектите се 
одредува на ист начин како и на објектите утврдени во 
член 2 од оваа методологија.  

 
V. ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ НА НЕИЗГ-

РАДЕНО  ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
 

Член 23 
При утврдување на пазарната вредност на градежно 

неизградено земјиште се зема предвид можноста за 
градба која се предвидува на градежната парцела, спо-
ред важечките урбанистички планови и урбанистичко 
планска документација согласно закон.  

Вредноста на земјиштето се дефинира како процент 
од пазарната вредност на идната градба на таа градеж-
на парцела.  

Процентот на учество на градежното земјиште во 
вредноста на објектот е менлива категорија и е во за-
висност од атрактивноста на градежната парцела   од-
носно опременоста на истата со објекти на комунална 
инфраструктура како што е изградена водоводна и ка-
нализациона мрежа, топловодна или гасоводна мрежа. 
струја, сообраќајна поврзаност, близина на град и насе-
лено место, близина на железница, царински терминал, 
опкружување).   

 
VI. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНА НА НЕДВИЖЕН 

ИМОТ 
 

Член 24 
Извештајот за проценка, освен прилозите од оваа 

методологија, содржи и текстуален дел со податоци за 
нарачателот на проценката, намена на проценката, 
опис на урбанистичкиот и сопственичкиот статус на 
недвижниот имот - предмет на проценка, градежните 
карактеристики, методите со кои се врши проценка и 
заклучок за усвоената пазарна цена на недвижниот 
имот.   

Извештајот за проценка содржи и одреден број на 
фотографии од надворешноста и внатрешноста на обје-
ктот - предмет на проценка како илустрација на гра-
дежните карактеристики на објектот.  

 
Член 25 

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.  

 
Бр. 02-3456                                        Министер  

13 февруари 2012 година             за транспорт и врски, 
    Скопје                                 Миле Јанакиески, с.р. 
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781. 

Врз основа на член 47, став (1 )од Законот за проце-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
115/10, 158/11 и 185/11), министерот за транспорт и вр-
ски, донесе 

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А  

ЗА ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ  
НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

 
I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа методологија се пропишува начинот на 
процена на пазарната вредност на транспортните 
средства. 

 
Член 2 

Процената на вредноста на транспортните средства 
се врши во случај на: 

- пренос на право на сопственост, 
- оданочување со даноци на имот, наследство и по-

дарок, 
- при финансирање и подигање на хипотекарен  и 

заложен кредит, 
- пребивање на побарувања, 
- стечајна постапка и ликвидација, 
- осигурувања и штети и 
- во други случаи предвидени со закон. 
 

Член 3 
Пазарната вредност на транспортните средства која 

може да се постигне во слободниот промет во момен-
тот на настанување на потребната обврска, се утврдува 
за следните видови на  транспортни средства: 

- патни возила, 
- шински возила, 
- пловни/пливачки објекти и 
- воздухоплови.  
 

Член 4 
Транспортните средства, вклучуваат материјални 

средства кои имаат сообраќајна книшка за превоз во 
јавниот сообраќај, пловидбена дозвола односно брод-
ско свидетелство за превоз во внатрешната пловидба и  
уверение за пловидбени воздухоплови за превоз во воз-
душниот сообраќај, имаат различни карактеристики  од 
останатите материјални средства и истите можат да би-
дат дислоцирани од една на друга локација, без да пре-
трпат штета или да се скрати нивниот животен век.   

 
Член 5 

Во постапката на процена на транспортните средс-
тва соодветно влијаат податоците како што се: типот 
или прототипот, дали транспортното средство е во про-
изводство или веќе не е во производство, дали на паза-
рот има резервни делови, а сето тоа проценителот тре-
ба да го  вклучи  во проценетата вредност.  

 
Член 6 

Методи за процена на транспортните средства се: 
1. Пазарен -продажен метод, со примена на прин-

цип на споредба, 
2. Метод на депресиран трошок на замена-трошко-

вен метод и 
3. Метод на приход. 
 

II. НАЧИН НА ПРОЦЕНА 
 

Член 7 
Во отсуство на сигурни податоци или друга доку-

ментација за транспортните средства процената се вр-
ши врз основа на капацитетот и потенцијалот за оства-
рување на приход, односно со соодветно негово пазар-
но споредување. 

Пазарниот-продажен метод, со примена на принцип 
на споредба,  вклучува добивање на информации за па-
зарот на цените и понудата на слични транспортни 
средства кои се предмет на процена. Прибраните цени 
потоа се споредуваат и корегираат за констатирани 
нивни меѓусебни разлики.  

 
Член 8 

При процена на вредноста по методот на депреси-
ран трошок на замена на транспортното средство, се 
користи и пропишаната законска стапка на амортиза-
цијата, согласно Уредбата за начинот на пресметување 
на амортизација, односно отписот на вредноста на не-
материјалните и материјалните средства и за номенкла-
турата на средствата за амортизација и годишните 
амортизациони стапки. 

Набавната вредност на транспортното средство се 
утврдува во согласност со прифатените сметководстве-
ни стандарди. 

При процената на транспортните средства, проце-
нителот треба да воспостави и определени претпоста-
вки кои се однесуваат на куповната цена (фактурна 
вредност) која се зголемува за: 

- увозните давачки; 
- даноците кои не се рефундираат (надоместуваат и 

враќаат) при купувањето и 
- сите други издатоци кои директно се додаваат на 

транспортното средство за неговата намена - употреба 
(издатоци за документација, банкарски, транспортни, 
шпедитерски услуги, трошоци за доопремување, реги-
страција, одржување итн.). 

Трговските попусти и рабати при набавка, се одби-
ваат при утврдувањето на набавната вредност. 

 
Член 9 

При вршењето на процената на транспортното 
средство проценителот ја пополнува Листата на проце-
нети транспортни средства  која е дадена во Прилог  
кој  е составен дел на оваа методологија. 

Листата од став 1 на овој член содржи податоци за: 
- субјектот на кој се врши процената,  
- целта за која се врши процената 
- датум на вршење на процената, 
- рубрики во кои се внесуваат следните податоци: 

реден број, инвентарен број, количина, опис на транс-
портното средство, назив на производителот, тип/мо-
дел, регистарски број, број на шасија, број на мотор, 
сила на мотор, година на производство, набавна цена 
на ново транспортно средство, вкупна ново набавна 
вредност на транспортните средства за кои се врши 
процената, важечка годишна стапка на амортизација, 
состојба на транспортното средство, реалната вредност 
на амортизација и проценета вредност и  

- забелешка и потпис на проценителот. 
Рубриките од листата од став 1 на овој член се по-

полнуваат на следниот начин: 
- рубрика 1- се впишува реден број, 
- рубрика 2 - се впишува инвентарен број со кој 

точно се одредува основното средство кое се користи 
во друштвото (ако постои), а во спротивно, се впишува 
редниот број од рубрика  1 или се остава празно, 

- рубрика 3- се впишува количина со природен број 
со кој се одредува количината на идентични транспорт-
ни средства и притоа, тие треба да имаат исти каракте-
ристики во рубриките од 3 до 12,  
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- рубрика  4- се впишуваат податоци за основните 
средства (видот и намената на транспортното средс-
тво),  

- рубрика 5- се впишува називот на производителот 
и земјата на производство, 

- рубрика 6- се впишува типот или моделот на 
транспортното средство 

- рубрика 7- се впишува регистарскиот број на 
транспортното средство од сообраќајната книшка, пло-
видбена дозвола односно бродско свидетелство,  од-
носно уверение за пловидбени воздухоплови,   

- рубрика 8- се впишува бројот на шасија, 
- рубрика 9- се впишува број на мотор 
- рубрика 10 -се впишува сила на мотор 
- рубрика 11- се впишува година на производство 
- рубрика 12- се впишува нова набавна единечна це-

на  со трошоци за набавка, а доколку нема за овој пода-
ток се впишува набавна единечна цена за  идентично 
или слично транспортно средство, 

- рубрика 13- се впишува вкупно нова набавна 
вредност на транспортните средства добиена како ре-
зултат од прикажаната количина помножена со набав-
на единечна цена  со трошоци за набавка ,  

- рубрика 14- се впишува важечка годишна стапка 
на амортизација, која се презема од Уредбата за начи-
нот на пресметување на амортизацијата, 

- рубрика 15- се впишува функционална состојба на 
транспортното средство и се означува со „1“ исправно, 
„2“ неисправно (нерегистрирано) или „3“ неупотребливо 

- рубрика 16- се впишува реална вредност на амор-
тизација на транспортното средство и  

- рубрика 17- се впишува проценатата вредност  на 
транспортно средство. 

 
Член 10 

При одредување на реалната амортизираност на 
транспортното средство посебно треба да се обрне вни-
мание на физичката и функционална истрошеност на 
транспорното средство, која се однесува на: 

а. старост,  
б. општа состојба,  
в.  времето на користење ,  
г. инвестиционо вложување,  
д. начин на одржување и 
ѓ. услови во кои работи (работело) транспортното 

средство. 
Технолошка застареност, односно намалување на 

вредноста што е резултат на техничко-технолошка за-
стареност се проценува без оглед на техничката ис-
правност или употребливост на транспортното средс-
тво. 

Проценетата вредност на транспортните средства 
се добива како резултат на утврдената реална аморти-
зираност на транспортното средство помножена со 
вкупно нова набавна вредност на транспортното средс-
тво.  

Проценителот во зависност од потребата на проце-
ната и прикажување на поголем број информации за 
транспортните средства, рубриките може да ги проши-
ри или редуцира. 

 
Член 11 

Примена на метод на приход се заснова на одреду-
вање приходи и трошоци кои транспортното средство 
може да ги оствари во иднина за одреден временски 
период и се однесува само на профитот од конкретното 
транспортно средство што е предмет на процена.  

Член 12 
Проценителите кои ја применуваат оваа методоло-

гија се одговорни за изборот на соодветен метод на 
процена, за подобро разбирање на процената од страна 
на корисниците (физички и правни лица или јавен се-
ктор), односно за целосно објективно презентирање ка-
ко би се избегнале недоразбирања кои можат да дове-
дат до заблуда. 

 
Член 13 

По извршената процена на вредноста на транс-
портните средства врз основа на набавната вредност 
на средствата утврдена во согласност со прифатените 
сметководствени стандарди намалена за стапката на 
амортизација, може да се спроведе постапка за прила-
годување врз основа на достапните податоци и доку-
ментација за транспортните средства, истражувањето 
на пазарот, увидот на физичката состојба на транс-
портните средства и увид во податоците за техничко-
то одржување. 

 
III. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНА НА ТРАНСПОРТНИ 

СРЕДСТВА 
 

Член 14 
Извештајот за процена на транспортните средства 

треба да биде јасен и недвосмислен, сеопфатен, спо-
редлив и веродостоен. 

 
Член 15 

Извештајот за процена на транспортните средства 
треба да ги содржи  следни податоци: 

- Име и презиме на проценителот, број на лиценца-
та на овластениот проценувач,  

- Нарачателот на проценката како и евентуални 
други корисници, 

- Датум на проценката, 
- Цел на проценката, 
- Извори на информации со наведување на целокуп-

ната анализа на состојбата на транспортните средства и 
процесот на процена, 

- Вредноста на проценетото транспортно средство, 
- Валута во која се врши проценката и 
- Изјава на проценителот дека процената е изврше-

на според  пропишана  методологија, дека истата е на-
правена професионално и непристрасно и дека не по-
стојат конфликт на интереси. 

Извештајот за процена на транспортните средства 
се составува во писмена и во електронска форма. 

 
Член 16 

Извештајот за процена на транспортните средства 
се изготвува во три еднообразни оригинални примеро-
ци од кои два се за нарачателот и еден за изготвувачот 
на процената.  

 
Член 17 

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Бр. 02-3457                                        Министер  

13 февруари 2012 година             за транспорт и врски, 
    Скопје                                 Миле Јанакиески, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

782. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за производство, промет и услуги „СУ-
ПЕРТРЕЈД“ ДООЕЛ извоз-увоз – Скопје, за издавање 
на  лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт- трговија со Еуросупер 95 БС, Еуродизел 
БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1 на седницата одр-
жана на 15.2.2012 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА 
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И 
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА СО ЕУРО-
СУПЕР 95 БС, ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕКСТРА ЛЕСНО  

ЕЛ-1 И МАЗУТ М-1 
 
1. На Друштвото за производство, промет и услуги 

„СУПЕРТРЕЈД“ ДООЕЛ извоз-увоз – Скопје, му се из-
дава лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт – трговија со Еуросупер 95 БС, Еуродизел 
БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1.   

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вр-
шење на енергетската дејност Трговија со сурова на-
фта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт - трговија со Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, 
Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1 “ кој што е составен 
дел на оваа Одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

  
Уп1.Бр. 11-95/11 

15 февруари 2012 година                      Претседател, 
     Скопје                                  Димитар Петров, с.р. 
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ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВА-
ТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – 
ТРГОВИЈА СО ЕУРОСУПЕР 95 БС, ЕУРОДИЗЕЛ БС,  

ЕКСТРА ЛЕСНО ЕЛ-1 И МАЗУТ М-1 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, промет и услуги „СУ-

ПЕРТРЕЈД“ ДООЕЛ извоз-увоз – Скопје, со седиште 
на ул.Првомајска ББ, Кисела Вода - Скопје, Република 
Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биого-

рива и горива за транспорт – трговија со Еуросупер 95 
БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1.   

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
15 февруари 2012 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
15 февруари 2022 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 37.03.1/12 
 
7. Број на деловниот субјект - 4258339 
  
8. Единствен даночен број – 4030991106643 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт - трговија со 
Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и 
Мазут М-1. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуросупер 
95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, 
заради натамошна продажба на трговци или потрошу-
вачи во земјата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
4 резервоара со волумен од по 400м3 во сопственост на 
ДЗТУ КАНЕТ АГРО ДООЕЛ бул.Јордан Хаџи Кон-

стантинов – Џинот бр.20 Скопје, лоцирани на МВ Гор-
ни к’р КО Негорци Гевгелија закупени од страна на 
Друштвото за производство, промет и услуги „СУ-
ПЕРТРЕЈД“ ДООЕЛ извоз-увоз – Скопје.  

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 
и Мазут М-1, во секое време треба да ги исполнуваат 
пропишаните минимално-техничките услови за врше-
ње на дејноста 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира Еуросупер 95 БС, Еуроди-
зел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, со капацитет 
определен со прописите со кои се уредува трговијата 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на  Еу-
росупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Ма-
зут М-1, најдоцна во рок од 30 дена по настаната про-
мена 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија со Еуросупер 95 БС, Еуродизел 

БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, носителот на ли-
ценцата може да ја врши на територијата на Република 
Македонија и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуро-

супер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 
М-1; 

- обезбеди Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра 
лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1 со кој врши трговија да ги ис-
полнува пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт,  заштита на конкуренцијата, заштита на по-
трошувачите, заштита на животната средина, животот 
и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за поседување на  раздвоени сметки, 

забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  
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- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на Еуросупер 95 БС, Еуроди-

зел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, во текот на из-
вештајна година, презентирани согласно Табелата 1, 
која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца,  
3. превземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и кон-
троли.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на Еуросупер 95 БС, Еу-
родизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, презенти-
рани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа 
лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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