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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2781. 

УКАЗ БР. 19 
12 септември 2011 година  
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија  
СЕ ОДЛИКУВААТ   
членовите на Македонската кошаркарска репрезен-

тација   
-  кошаркарите:  
ПЕРО АНТИЌ, ВЛАДО ИЛИЕВСКИ, ПРЕДРАГ 

САМАРЏИСКИ, МАРКО СИМОНОВСКИ, ВОЈ-
ДАН СТОЈАНОВСКИ, ДАМЈАН СТОЈАНОВСКИ, 
ДИМИТАР МИРАКОВСКИ, ЃОРЃИ ЧЕКОВСКИ, 
ДАРКО СОКОЛОВ, ИВИЦА ДИМЧЕВСКИ, ТО-
ДОР ГЕЧЕВСКИ, ЛЕСТЕР МЕККАЛЕБ и  

- стручниот тим:  
ВРБИЦА СТЕФАНОВ, МАРИН ДОКУЗОВСКИ, 

МАРЈАН ЛАЗОВСКИ, МАРЈАН СРБИНОСКИ, 
БЛАГОЈА КЕЧОВСКИ, НИКОЛА НИКОЛОВСКИ, 
НЕНАД ПОПОСКИ, МИХАЈЛО МАНОИЛОВ, ИЛ-
ЧО МЕРЏАНОВСКИ, ЗОРАН КРСТЕВСКИ И ДЕ-
ЈАН ЛЕКИЌ   

со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА  
за постигнатите врвни резултати во кошарката на 

меѓународен план, со што дадоа исклучителен придо-
нес за развој и популаризација на овој спорт во земјата 
и афирмација на Република Македонија во светот.   
       Бр. 10-1609                                    Претседател 
12 септември 2011 година     на Република Македонија,            

    Скопје                                 д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2782. 
Врз основа на член 36, став 2 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 6.09.2011 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВА-
ЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ  ОДНОСНО  ОДОБРЕНИЈА ЗА  

ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА  
Член 1 

Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за на-
чинот и постапката за издавање на лиценци односно 
одобренија за приредување на игри на среќа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 17/1997).  

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува со денот на за-
почнувањето на примената на Законот за игрите на сре-
ќа и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/2011 и 51/2011) .  

Бр. 51-4367/1                      Претседател на Владата 
6 септември 2011 година      на Република  Македонија, 
        Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

 Стр. 
17. Одлука за воведување на рестриктивна-

та мерка согласно Одлуката 2011/273/-
ЗНБП на Советот од 9 мај 2011 година за 
рестриктивни мерки против Сирија 1 

18. Одлука за воведување на рестриктив-
ната мерка согласно со Одлуката 
2011/18/ЗНБП на Советот од 14 јануа-
ри 2011 година за измена на Одлуката 
2010/656/ЗНБП на Советот за продол-
жување на рестриктивните мерки 
против Брегот на Слоновата Коска 16 

 Огласен дел........................................... 1-64
 
2783. 

Врз основа на член 11, алинеја 6 од Законот за основа-
ње на јавното претпријатие Македонска радиодифузија – 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТА-
ЈОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП МАКЕДОНСКА 
РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ ВО ПЕРИОДОТ  

ОД 1.1.2010 ДО 31.12.2010 ГОДИНА  
1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот 

од работењето на ЈП Македонска радиодифузија – Скоп-
је во периодот од 1.1.2010 до 31.12.2010 година бр. 07-
840/3 од 13.7.2011 година, усвоен од Управниот одбор 
на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија–
Скопје, на седницата одржана на 11.7.2011 година. 

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

Бр. 51-3870/1                      Претседател на Владата 
6 септември 2011 година       на Република Македонија, 

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

2784. 
Врз основа на член 11, алинеја 5 од Законот за основање 

на јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 
98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА 2010 ГОДИНА НА ЈП МАКЕДОНСКА  

РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ  
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2010 година на ЈП Македонска радиодифузи-
ја – Скопје бр.07-197/4 од 1.3.2011 година, усвоена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска 
радиодифузија – Скопје, на седницата одржана на 
28.2.2011 година. 

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

Бр. 51-3870/2                      Претседател на Владата 
6 септември 2011 година       на Република Македонија, 

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

2785. 
Врз основа на член 146, став 2 од Законот за радиоди-

фузната дејност  („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 145/2010 и 
97/2011 ),  Владата на Република на Македонија на седни-
цата одржана на 6.9.2011 година,  донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА  
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 

обврзниците во следните населени места, кои не се по-
криени со радиодифузни сигнали и тоа: 

- с. Мренога, општина Демир Хисар, со вкупно 44 
(четриесет и четири) домаќинства; 
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-с. Слоештица, општина Демир Хисар, со вкупно 88 
(осумдесет и осум)домаќинства; 

- с. Жван, општина Демир Хисар, со вкупно 153 
(стопедесет и три ) домаќинства; и  

- с. Сопотница, општина Демир Хисар, со вкупно 
290 (двестадеведесет) домаќинства. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен сиг-
нал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука. 

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

Бр. 51-4020/1                      Претседател на Владата 
6 септември 2011 година       на Република Македонија, 

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

2786. 
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 6.9.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА  ДВИЖНИ  СТВАРИ  НА  ГРАД  СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерс-
твото за локална самоуправа, му престанува користењето 
на движни ствари, со следните карактеристики: 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

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

на трајно користење без надомест на Град Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува договор 

со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од членот 1 од 
оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

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

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

 
Бр. 51-4216/1                      Претседател на Владата 

6 септември 2011 година       на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2787. 

Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Централен 
регистар на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 
88/2008 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ЦЕНТРАЛНИОТ  

РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата за до-
полнување на Тарифата на Централниот регистар на Ре-
публика Македонија број 0201-3/9 од 27.6.2011 година. 

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

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

 
Бр. 51-4253/1                      Претседател на Владата 

6 септември 2011 година       на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2788. 

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 6.9.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ 
ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ЗАБАВНИ  

ИГРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

определување на надоместокот за одобрение за прире-
дување на забавни игри („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 19/2002). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува со денот на за-
почнувањето на примената на Законот за игрите на сре-
ќа и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/2011 и 51/2011). 

 
Бр. 51-4368/1                      Претседател на Владата 

6 септември 2011 година       на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2789. 

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 6.9.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОЧЕТНАТА ЦЕНА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЧИЈ БРОЈ Е ОГРА-
НИЧЕН ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
утврдување на почетната цена за плаќање на лиценците 
чиј број е ограничен за приредување на игри на среќа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
40/2001). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува со денот на за-
почнувањето на примената на Законот за игрите на сре-
ќа и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/2011 и 51/2011). 

 
Бр. 51-4369/1                      Претседател на Владата 

6 септември 2011 година       на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 
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2790. 
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 6.9.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦИ  ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ  

ИГРИ НА СРЕЌА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

утврдување на цената за плаќање на лиценци за посто-
јано приредување игри на среќа  („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/2001, 17/2002 и 
46/2007). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува со денот на за-
почнувањето на примената на Законот за игрите на сре-
ќа и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/2011 и 51/2011) . 

 
Бр. 51-4370/1                      Претседател на Владата 

6 септември 2011 година       на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2791. 

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 6.9.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ОДОБРЕ-
НИЕТО  ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА  

ИГРИ НА СРЕЌА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

утврдување на цената на одобрението за привремено 
приредување на игри на среќа („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 19/2002). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува со денот на за-
почнувањето на примената на Законот за игрите на сре-
ќа и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/2011 и  51/2011) . 

 
Бр. 51-4371/1                      Претседател на Владата 

6 септември 2011 година       на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

2792. 
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 6.9.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ДЕ-
ПОЗИТОТ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕ-
ПОЗИТОТ СО КОЈ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ИСПЛАТА-
ТА  НА  ДОБИВКИТЕ  НА  УЧЕСНИЦИТЕ  ВО   

ИГРИТЕ НА СРЕЌА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

определување на висината на депозитот и начинот на 
користење на депозитот со кој се обезбедува исплатата 
на добивките на учесниците во игрите на среќа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/2002, 73/2007 и 15/2011). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува со денот на за-
почнувањето на примената на Законот за игрите на сре-
ќа и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/2011 и 51/2011) . 

 
Бр. 51-4372/1                      Претседател на Владата 

6 септември 2011 година       на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2793. 

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за социјална заштита 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6.9.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ТРАНСФОРМА-
ЦИЈА  ВО ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА  

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА 
 
1. Владата на Република Македонија дава одобре-

ние за трансформација без ликвидација на Друштвото 
за сместување и исхрана “ТЕРЗИЕВА“ ДОО – Скопје, 
со седиште на ул. „Владимир Комаров“ бб, Скопје, во 
приватна установа за социјална заштита на стари лица. 

2. Правното лице од точка 1 на оваа одлука обезбе-
дува опрема, простор, средства и кадри, согласно со 
Правилникот за нормативи и стандарди за основање и 
започнување со работа на установи за социјална зашти-
та за стари лица („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 10/2005). 

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

 
Бр. 51-4376/1                      Претседател на Владата 

6 септември 2011 година       на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 
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2794. 
Врз основа на член 29 став 23 од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10 и 53/11), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6.09.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШ-
ТВО И ТРГОВИЈА “ЖИКОЛ“ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ   СТРУМИЦА,  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ “С. 

ТРУБАРЕВО“, ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
 
1. На Друштво за градежништво и трговија „ЖИ-

КОЛ“ ДООЕЛ експорт-импорт  Струмица, се доделува 
концесија за експлоатација на минерална суровина – 
песок и чакал на локалитетот “с. Трубарево“, општина 
Аеродром, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,025692 km2. 

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

4. Висината на надоместок за доделената концесија 
од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот 
за утврдување на висината на надоместоците за издава-
ње на дозволи и концесии за вршење на детални геоло-
шки истражувања и концесии за експлоатација на ми-
нерални суровини. 

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

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

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

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

                                                                                        
Бр. 51-4379/1                      Претседател на Владата 

6 септември 2011 година      на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2795. 

Врз основа на член 18-а став 5 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010 и 53/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТ-
РАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЗЛА-
ТО, БАКАР, СРЕБРО И  ДРУГИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

“ПЛАВУШ” ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 
 
1. Договорот за концесијата за детални геолошки 

истражувања на минерални суровини – злато, бакар, 
сребро и други на локалитетот “Плавуш“ општина Ва-
ландово бр. 24-1583/1  од 21.2.2011 година, еднострано 
се раскинува заради недоставување на банкарска га-
ранција за извршување на детални геолошки истражу-
вања од страна на концесионерот. 

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање на концесија за 
детални геолошки истражувања на минерална сурови-
на – злато, бакар, сребро и други на локалитетот “Пла-
вуш“ општина Валандово бр. 51-6852/1 од 7.12.2010 
година (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 164/2010). 

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

 
Бр. 51-4382/1                      Претседател на Владата 

6 септември 2011 година       на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2796. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државните органи (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/2005 и 
150/2007 35/2011), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 6.9.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за информатичко општество и администра-
ција му престанува користењето на движни ствари – 
книги и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за образование и наука. 
 

Член 3 
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со Министерот за образование 

и наука, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на 
трајно користење без надомест.  

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Ма-
кедонија˝. 

 
Бр. 51-4643/1                                          Претседател на Владата 

6 септември 2011 година                       на Република Македонија, 
    Скопје                                             м-р Никола Груевски, с.р. 
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2797. 
Врз основа на член 54 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 Македонија, 
на седница одржана на 6.9.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНСКО 
КОРИСТЕЊЕ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДВИЖНИ СТВА-
РИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерс-

твото за одбрана му престанува користењето на движните 
ствари 20 (дваесет) контејнери со димензии: должина 6,07 
м, ширина 2,43 м и висина 2,55 м од Северен Француски 
камп од касарната „Страшо Пинџур“ во Петровец. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на времено користење за период од три (три) месеци, без 
надомест на Министерството за образование и наука. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со мини-
стерот за образование и наука, со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа 
одлука кои се даваат на времено користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-4704/1                      Претседател на Владата 

6 септември 2011 година       на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2798. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за трговија  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 
128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09,  99/09, 105/09, 
158/10, 36/11 и 53/11),  министерот за економија донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УС-
ЛОВИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИ И ПРОСТОРИИ  

ВО КОИ СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за минимално-техничките услови 

за деловните простори и простории во кои се врши тр-
говија („Службен весник на Република Македонија “ 
бр. 21/04, 54/04, 79/04, 70/07 и 93/08 ),  во членот 22 
ставот 1 се брише. 

Во ставот 2, кој станува став 1 по зборовите „нафте-
ни деривати” се додаваат зборовите „биогорива и гори-
ва за транспорт“. 

Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите „став 2” се 
заменуваат со зборовите „став 1”.  

Точката 1) се менува и гласи:  
„минимална зафатнина на резервоарот да е 25м³ за 

биогориво, 50м³ за течен нафтен гас (ТНГ), односно 
100м³ по дериват за останатите деривати и горива за 
транспорт“ 

Во ставот 4 кој станува став 3 по зборот „деривати“ се 
додаваат зборовите „биогорива и горива за транспорт“. 

Точката 1) се менува и гласи:  
„минимална зафатнина на резервоарот да е 100м³ за 

биогориво, 200м³ за течен нафтен гас (ТНГ), односно 
1000м³  по дериват за останатите деривати и горива за 
транспорт“. 

Во ставот 5 кој станува став 4, зборовите „ставови-
те 2, 3 и 4“ се заменуваат со зборовите „ставови 2 и 3“. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 11-4263/8                             Министер, 

7 септември 2011 година             Ваљон Сараќини, с.р.  
      Скопје  

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2799. 
Врз основа на член 90 став (3) од Законот за земјо-

делство и рурален развој  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/10 и 53/11), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА 
ПОДДРШКАТА ОД МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗ-
ВОЈ, ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ И ВИСИНАТА 
НА ПОДДРШКАТА ЗА ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШО-
ЦИ ПО КОРИСНИК ЗА ПОЕДИНЕЧНА МЕРКА  

I. ПРЕДМЕТ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските допол-
нителни услови за поддршка од мерките за рурален развој, 
прифатливите трошоци и висината на поддршката за при-
фатливите трошоци по корисник за поединечна мерка. 

 
II. ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ 

 
Член 2 

(1) Дополнителни услови за располагање со соод-
ветни производни капацитети на корисниците на под-
дршка за инвестиции за модернизација на земјоделски 
стопанства, се следните: 

- минимум 0,5 ха под лозов насад, или овоштарник 
(вклучително и трпезно грозје);  

- минимум 0,8 ха градинарско производство на 
отворено; 

- минимум 0,3 ха пластеничко или стакленичко 
производство на зеленчук; 

- минимум 0,5 ха до максимум 2 ха за воспоставување 
на расадници за лозарство, овоштарство и градинарство; 

- минимум 1,5 ха за житни и/или индустриски кул-
тури (маслодајни, фуражни култури) и/или  минимум 
0,5 ха за индустриски култури – тутун; 

- минимум 0,5 ха за производство на компир; 
- минимум 1.000 до максимум 25.000 несилки во сопс-

твеност на корисникот до крајот на инвестицијата; и 
- минимум 30 пчелни семејства во сопственост на 

корисникот до крајот на инвестицијата. 
(2) Големината на производните капацитети од став 

(1) на овој член се утврдува согласно запишаните про-
изводни капацитети во Единствениот регистар на зем-
јоделски стопанства при Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство.  

Член 3 
Дополнителни услови за располагање со соодветни 

производни капацитети на корисниците на помош за 
зачувување на руралните предели и нивните традицио-
нални карактеристики преку номадско одгледување на 
овци и традиционално овчарство е да има во сопстве-
ност минимум 150 овци од сите категории на овци. 

 
III. ПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ И ВИСИНАТА НА 
ПОДДРШКАТА ЗА ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ  

Член 4 
(1) Прифатливи трошоци за помош за обука и инфор-

мирање на земјоделските производители, се следниве: 
- трошоци за ангажирање до три стручни лица за најм-

ногу 10 работни дена за изработка програми, образовни ма-
теријали, брошури за курсевите или информативните  се-
сии со минимум завршено високо образование и докажано 
релевантно работно искуство од  областа која е предмет на 
поддршка, од минимум три години; 
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- услуги од трети лица за подготовка за печатење и 
печатење на програми, образовни материјали и брошу-
ри за информативни сесии;  

- трошоци за закуп на простории за спроведување 
на курсевите и информативните сесии; 

- надоместок за предавачи во висина до 7.000 дена-
ри за работен ден односно осум работни часови по 
еден работен ден; 

- надоместок на патни и дневни трошоци на учесни-
ците на курсевите или информативните сесии во виси-
на која не надминува 800 денари од ден по учесник; 

- надомест на трошоци за ноќевање во висина  не пове-
ќе од 1.500 денари (со вклучен доручек) само за учесниците 
на курсевите чие место на живеење е одалечено повеќе од 
70км од местото на одржување на курсот; и 

- трошоци за закуп и/или набавка на презентациска 
опрема и кацелариски материјали за одржување на кур-
севите и информативните сесии освен компјутерска 
опрема, софтвер и мебел. 

(2) Висината на поддршката за прифатливите тро-
шоци по корисник на мерката од став (1) на овој член 
изнесува до 800.000 денари за курс и до 250.000 денари 
по информативна сесија согласно темите утврдени во 
член 66 од Законот за земјоделство и рурален развој. 

(3) Висината на поддршката од став (2) на овој член 
може да се исплаќа авансно до 40% од висината на 
поддршката од став (2) на овој член пред реализација 
на прифатливите трошоци од став (1) на овој член.  

Член 5 
(1) Прифатливи трошоци за инвестиции за модер-

низација на земјоделски стопанства, се следните: 
а) За лозарство, овоштарство (вклучително и трпез-

но грозје) и градинарство (пластеници, стакленици и на 
отворено со исклучок на тунелски фолии): 

- трактори до 95КС;  
- култиватори или мото-култиватори; 
- опрема и приклучна механизација за припрема на 

почва, садење или за берење и транспорт; 
- генератори и агрегати за обезбедување на еле-

ктрична енергија на земјоделското земјиште; 
- градежни материјали и елементи за конструкција 

на бунари и други зафати на површинска вода за на-
воднување на земјоделски имот на корисникот; 

- градежни материјали и елементи за конструкција 
на заштитни објекти за сместување на механизацијата 
и опремата;  

- услуги од трети лица за изработка на студии, ела-
борати, планска и техничка документација; и 

- услуги од трети лица за надзор и изведување на 
градежни работи, за конструкција на елементите и ин-
сталирање на опремата вклучително и софтвер. 

б) За воспоставување на расадници за лозарство, 
овоштарство и градинарство: 

- трактори до 95КС;  
- култиватори или мото-култиватори; 
- опрема и приклучна механизација за припрема на 

почва, садење и транспорт на посадочен материјал; 
- елементи за конструкција на високи пластеници 

или стакленици со опрема за микроклиматски услови;  
- генератори и агрегати за обезбедување на еле-

ктрична енергија на земјоделското земјиште; 
- градежни материјали и елементи за конструкција 

на бунари и други зафати на површинска вода за на-
воднување на земјоделски имот на корисникот; 

- градежни материјали и елементи за конструкција 
на заштитни објекти за сместување на механизацијата 
и опремата;  

- услуги од трети лица за изработка на студии, ела-
борати, планска и техничка документација; и 

- услуги од трети лица за надзор и изведување на 
градежни работи, за конструкција на елементите и ин-
сталирање на опремата вклучително и софтвер. 

в) За житни култури, индустриски култури (масло-
дајни, фуражни, тутун) вклучително и компир: 

- трактори до 95КС;  
- опрема и приклучна механизација за припрема и 

обработка на почва, садење и транспорт; 
- комбајн за површини над 5ха под пченица, јачмен и/или 

овес или над 1 ха површини под ориз или над 2 ха површини 
под пченка или над 2 ха површини под сончоглед; 

- опрема и приклучна механизација за берба и соби-
рање на плодовите; 

- опрема за припрема на плодовите за чување, манипу-
лација и складирање градежни материјали и елементи за 
конструкција на силоси, простор за припрема на плодови-
те за складирање, складови и опрема за припрема на пло-
довите за чување, манипулација и складирање; 

- генератори и агрегати за обезбедување на еле-
ктрична енергија на земјоделското земјиште; 

- градежни материјали и елементи за конструкција 
на бунари и други зафати на површинска вода за на-
воднување на земјоделски имот на корисникот; 

- градежни материјали и елементи за конструкција 
на заштитни објекти за сместување на механизацијата 
и опремата;  

- услуги од трети лица за изработка на студии, ела-
борати, планска и техничка документација; и 

- услуги од трети лица за надзор и изведување на 
градежни работи, за конструкција на елементите и ин-
сталирање на опремата вклучително и софтвер. 

г) За одгледување на несилки: 
- опрема за подготовка и складирање на храна; 
- опрема за хранење вклучително и компатибилна 

опрема за функционирање на системот за хранење; 
- опрема за системи за поење;  
- опрема за одгледување и чување на несилките вклучи-

телно и обезбедување на микроклиматски услови; 
- опрема за внатрешно транспортирање на јајцата, 

сортирање и пакување; 
- опрема за обезбедување на систем за проверка, 

контрола и следење на квалитетот на јајцата; 
- инкубатори за живина; 
- градежни материјали и елементи за конструкција 

и опрема за изѓубрување за достигнување на барањата 
од прописите за заштита на животната средина; и 

- услуги од трети лица за надзор и изведување на 
градежни работи, за конструкција на елементите и ин-
сталирање на опремата вклучително и софтвер. 

д) За пчеларство: 
- набавка на рамки и сандаци за пчелни семејства;  
- набавка на опрема за одгледување на пчели; и 
- услуги од трети лица за изработка и за инсталира-

ње на опремата. 
(2) Висината на поддршката за прифатливите тро-

шоци по корисник на мерката од став (1) на овој член 
изнесува: 

- до 2.500.000 денари за прифатливите трошоци за 
лозарство, овоштарство (вклучително и трпезно грозје) 
и градинарство (пластеници, стакленици и на отворено 
со исклучок на тунелски фолии); 

- до 3.500.000 денари за воспоставување на расад-
ници за лозарство, овоштарство и градинарство; 

- до 4.500.000 денари за прифатливите трошоци за  
житни култури и индустриски култури (маслодајни, 
фуражни, тутун) вклучително и компир; 

- до 6.000.000 денари за прифатливи трошоци за 
одгледување на несилки; и 

- до 800.000 денари за прифатливи трошоци за пчеларство.  
Член 6 

(1) Прифатливи трошоци за инвестиции за зголему-
вање на економската  вредност на шумите, се следните: 

а) За одржливо стопанисување со шумите: 
- опрема за реализација на активностите предвидени во  

план и/или програма за стопанисување со шумите; 
- трошоци предвидени за реализација на активно-

стите предвидени во  план и/или програма за стопани-
сување со шумите, освен трошоци предвидени за обно-
вување на шумскиот фонд и сеча на дрвната маса; 

- трошоци за обележување на границите на шума во 
приватна сопственост; и 

- услуги од трети лица за стручни работи и за спро-
ведување на активностите предвидени во план и/или 
програма за стопанисување со шумите. 

б) За примарната обработка на дрвната маса и обра-
ботка на био маса од шумите: 

- градежни материјали и елементи за конструкција на 
објекти за примарна обработка на дрвна маса и/или обрабо-
тка на био-маса од шумите и отпад од обработката на дрвна 
маса и придружни објекти за складирање; 
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- опрема за примарна обработка на дрвната маса, био 
маса од шумите и отпад од обработка на дрвна маса; 

- опрема за складирање и манипулација со сурови-
ната и готовиот производ; 

- компјутерска опрема и софтвер за управување, кон-
трола и следење на суровината и готовиот производ; и 

- услуги од трети лица за надзор и изведување на 
градежни работи, за конструкција на елементите и ин-
сталирање на опремата вклучително и софтвер. 

(2) Висината на поддршката за прифатливите тро-
шоци по корисник на мерката од став (1) на овој член 
изнесува до 3.000.000 денари. 

 
Член 7 

(1) Прифатливи трошоци за инвестиции за преработка 
и маркетинг на земјоделски производи, се следните: 

а) За преработувачките капацитети за примарна 
обработка и доработка на житни култури, маслодајни 
семиња и растенија: 

- градежни материјали и елементи за конструкци-
ја/реконструкција на објекти за прием, обработка и до-
работка и складирање; 

- опрема за мелење; 
- опрема за прием на суровина и складирање; 
- опрема за подготовка за преработка, примарна 

обработка и доработка; 
- опрема за означување и пакување; 
- опрема за утврдување и контрола на квалитет на 

производите; и 
- услуги од трети лица за надзор и изведување на 

градежни работи, за конструкција на елементите и ин-
сталирање на опремата вклучително и софтвер. 

б) За преработувачки капацитети за јајца: 
- градежни материјали и елементи за конструкција/ре-

конструкција на објекти за преработка на јајца, прием и чува-
ње на суровина, подготовка за преработка и преработка на 
јајцата и складирање на готовиот производ; 

- набавка на опрема за прием и чување на суровина; 
- опрема за подготовка за преработка и преработка 

на јајцата; 
- опрема за означување и пакување; 
- опрема за складирање на готовиот производ; 
- опрема за утврдување и контрола на квалитет на 

производите; и 
- услуги од трети лица за надзор и изведување на 

градежни работи, за конструкција на елементите и ин-
сталирање на опремата вклучително и софтвер. 

в) За преработувачки капацитети за винско грозје: 
- градежни материјали и елементи за конструкци-

ја/реконструкција на објекти за преработка и придруж-
ни објекти за прием, подготовка и складирање; 

- набавка на опрема за прием на суровина; 
- опрема за подготовка за преработка и преработка 

на грозјето; 
- опрема за зреење на виното; 
- опрема за складирање на готовиот производ; и 
- услуги од трети лица за надзор и изведување на 

градежни работи, за конструкција на елементите и ин-
сталирање на опремата вклучително и софтвер. 

г) За јавни инвестиции во пазарна инфраструктура 
за постбербени активности или активности за собира-
ње и чување на примарни земјоделски производи за 
нивна натамошна намена: 

- градежни материјали и елементи за конструкција/ре-
конструкција на објекти за прием, подготовка и складирање; 

- опрема за утврдување и контрола на квалитет на 
производите; 

- опрема за означување и пакување; 
- услуги од трети лица за изработка на студии, ела-

борати, планска, техничка и градежна документација; и 
- услуги од трети лица за надзор и изведување на 

градежни и елекртификациски работи. 
(2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци 

по корисник на мерката од став (1) на овој член изнесува: 
- до 6.000.000 денари за преработувачките капаци-

тети за примарна обработка и доработка на житни кул-
тури, маслодајни семиња и растенија, и преработувач-
ки капацитети за винско грозје; 

- до 10.000.000 денари за преработувачки капаците-
ти за јајца; 

Член 8 
(1) Прифатливи трошоци за инвестиции во инфра-

структура за развој на земјоделството, шумарството и 
водостопанството, се следните: 

а) За патна инфраструктура за пристап до земјодел-
ското земјиште: 

- градежни материјали и елементи за конструкција; 
- услуги од трети лица за надзор и изведување на 

градежни работи; и 
- услуги од трети лица за изработка на студии, ела-

борати, планска и техничка документација. 
б) За снабдување со електрична енергија на објекти 

на земјоделски стопанства: 
- градежни материјали и елементи за конструкција; 
- опрема за поврзување на објектите со електрична 

енергија; 
- опрема за електрична инсталација, за снабдување 

со електрична енергија, вклучително и опрема за про-
изводство и користење на соларна енергија, био-гас, 
и/или на гео-термална енергија; 

- набавка на агрегати или генератори и придружна 
инсталациона опрема; 

- услуги од трети лица за надзор и изведување на 
градежни и електрификациски работи и инсталирање 
на опремата вклучително и софтвер; и 

- услуги од трети лица за изработка на студии, ела-
борати, планска и техничка документација. 

в) За инфраструктура во водостопанство: 
- градежни материјали и елементи за конструкција 

на системот за наводнување/одводнување и придружни 
објекти за сместување и чување на опремата; 

- опрема за функционалност на системот за навод-
нување/одводнување (пумпи, филтри, цевки); 

- опрема за електрична инсталација, за снабдување 
со електрична енергија, вклучително и опрема за енер-
гетска ефикасност и опрема за производство на одрж-
ливи енергии за потребите на функционирање на си-
стемот за надводнување/одводнување; 

- агрегати и/или генератори и придружна инстала-
циона опрема; 

- компјутерска опрема за функционирање, управување 
и контрола на системот за наводнување и софтвер;  

- услуги од трети лица за надзор и изведување на 
градежни и електрификациски работи вклучително и 
инсталирање на опремата и софтвер; и 

- услуги од трети лица за изработка на студии, ела-
борати, планска и техничка документација. 

г) За консолидација на земјоделското земјиште: 
- услуги од трети лица за правни и стручни работи 

за консолидација на земјоделското земјиште, категори-
зација на бонитетна класа и утврдување на пазарна 
вредност на земјиштето;  

- услуги од трети лица за правни и стручни работи 
за пренамена на земјиште од катастарска култура паси-
ште, ливада, нива, или шума, како и неплодно земји-
ште (голини) во земјоделско земјиште;  

- трошоци за анализа на физичките и хемиските 
својства на почвата на земјиштето кое е предмет на 
консолидација и/или пренамена; 

- трошоци за организирање и спроведување на мелио-
ративни мерки за унапредување на квалитетот на земјиште-
то кое е предмет на консолидација и/или пренамена,  

- трошоци за градежни материјали и елементи за 
конструкција на патна инфраструктура за пристап до 
земјоделското земјиште кое е предмет на консолидаци-
ја и/или пренамена; 

- услуги од трети лица за изработка на мелиорати-
вен план и нутриционистички план за земјиштето кое е 
предмет на консолидација и/или пренамена; 

- услуги од трети лица за надзор и изведување на 
градежни работи; и 

- услуги од трети лица за изработка на студии, ела-
борати, планска и техничка документација. 

 (2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци 
по корисник на мерката од став (1) на овој член изнесува: 

- до 1.000.000 денари за патна инфраструктура за 
пристап до земјоделското земјиште и за консолидација 
или пренамена на земјоделското земјиште; 

- до 3.000.000 денари за снабдување со електрична 
енергија на објекти на земјоделски стопанства; и 

- до 35.000.000 денари за инфраструктура во водо-
стопанството. 
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Член 9 
(1) Прифатливи трошоци за економско здружување 

на земјоделски стопанства за заедничко вршење на 
земјоделска дејност, се следните: 

а) За воспоставување на задруга во тековната година и 
одржување на работата на веќе воспоставени задруги: 

- трошоци за воспоставување на земјоделската за-
друга, освен за веќе воспоставени задруги;  

- трошоци за закуп на простории и објекти за рабо-
та на задругата, освен за веќе воспоставени задруги; 

- трошоци за набавка на компјутерска опрема, кан-
целариски мебел и компјутерски софтвер за планира-
ње, управување, следење и контрола, освен за веќе вос-
поставени задруги; 

- бруто-плата на стручни лица за управување со 
земјоделската задруга, административни и технички 
работници;  

- услуги од трети лица за водење на сметководство 
и ревизија на работењето на земјоделската задруга; 

- услуги од трети лица за едукација на вработените 
стручни лица во земјоделската задруга ; 

- трошоци за информирање на членовите на земјо-
делската задругата;  

- услуги од трети лица за организирање и спроведу-
вање на програми за обука на членовите на земјодел-
ската задруга вклучително и патни и дневни трошоци 
на членовите на земјоделската задруга во висина која 
не надминува 800 денари од ден по учесник; и 

- трошоци за организирање на промотивни настани 
за привлекување и ширење на членството на задругата. 

б) За инвестиции за унапредување на физичкиот по-
тенцијал на земјоделската задруга и тоа за: 

- трактори до 95КС;  
- култиватори или мото-култиватори; 
- опрема и приклучна механизација за припрема на поч-

вата, садење или за берење/собирање/жнеење и транспорт; 
- генератори и агрегати за обезбедување на еле-

ктрична енергија на земјоделското земјиште; 
- градежни материјали и елементи за конструкција 

на бунари и други зафати на површинска вода за на-
воднување на земјоделски имот на корисникот; 

- градежни материјали и елементи за конструкција 
на заштитни објекти за сместување на механизацијата 
и опремата;  

- градежни материјали и елементи за конструкција 
на расадници со опрема за микроклиматски услови;  

- услуги од трети лица за надзор и изведување на 
градежни работи; 

- услуги од трети лица за инсталирање на опремата 
вклучително и софтвер; и 

- услуги од трети лица за изработка на студии, ела-
борати, планска и техничка документација. 

в) За помош за организирање на информативни и 
промотивни активности за земјоделски производи про-
изведени и пласирани од земјоделска задруга и тоа: 

- трошоци за организирање и спроведување промо-
тивни настани за промоција на земјоделската задруга и 
нејзините производи; 

- учество на саемски манифестации; 
- услуги од трети лица за изработка на план за ко-

муникација и промоција на земјоделската задруга; 
- услуги од трети лица за изработка, печатење и ди-

стрибуција на каталози и пропаганден материјал;  
- услуги од трети лица за изготвување и печатење 

на информативни материјали за земјоделската задруга 
и дизајн на идентификациски знаци на задругата; и 

- услуги од трети лица за воспоставување и одржу-
вање на веб-страна на земјоделската задруга. 

(2) Висината на поддршката за прифатливите тро-
шоци по корисник на мерката од став (1) на овој член 
изнесува: 

- до 3.000.000 денари за воспоставување на задруга и 
одржување на работата на веќе воспоставени задруги; 

- до 4.500.000 денари за инвестиции за унапредува-
ње на физичкиот потенцијал на земјоделската задруга; 

- до 1.700.000 денари за помош за организирање на 
информативни и промотивни активности за земјодел-
ски производи произведени и пласирани од земјодел-
ска задруга. 

Член 10 
 (1) Прифатливи трошоци за помош за зачувување 

на руралните предели и нивните традиционални кара-
ктеристики се трошоци во висина на бруто плата  на 
вработени лица за номадско одгледување на овци и 
традиционално овчарство.  

(2) Висината на поддршката за прифатливите тро-
шоци по корисник на мерката од став (1) на овој член 
изнесува не повеќе од 300.000 денари по вработено ли-
це за номадско одгледување на овци и  традиционално 
овчарство. 

 
Член 11 

(1) Прифатливи трошоци за подобрување на квали-
тетот на живот во рурални средини, се следните: 

- градежни материјали и елементи за конструкција; 
- урбана опрема и украсна опрема и елементи освен 

за набавка на растителен и посадочен материјал за хор-
тикултурно уредување; 

- опрема за одбележување, знаци, мапи, патокази, 
граничници, мостови, премини; 

- санитарна и водоснабдителна опрема, вклучител-
но и опрема за системи наводнување на зелени повр-
шини и опрема за обезбедување на вода за фонтани;  

- опрема за поврзување со електрична енергија, 
вклучително и опрема за осветлување; 

- агрегати или генератори и придружна опрема и 
инсталација;  

- трошоци за изработка на проекти, студии, елабо-
рати, планска и техничка документација; 

- услуги од трети лица за надзор и изведување на 
градежни и електрификациски работи;  

- услуги од трети лица за инсталирање на опремата 
вклучително и софтвер; 

- услуги од трети лица за хортикултурно уредување 
на зелени површини; и  

- услуги од трети лица за изработка на студии, ела-
борати, планска и техничка документација. 

(2) Висината на поддршката за прифатливите тро-
шоци по корисник на мерката од став (1) на овој член 
изнесува: 

- до 10.000.000 денари за изградба и/или рекон-
струкција патна инфраструктура за поврзување на се-
лата со културни знаменитости и локалитети од значе-
ње за селската популација или изградба и/или рекон-
струкција на селски улици; 

- до 3.000.000 денари за изградба и/или реконструкција 
на плоштади, зелени површини и/или шеталишта во рурал-
ни средини или одбележување и унапредување на шумски 
и велосипедски патеки или уредување на излетнички места 
во рурални средини или  одбележување на културни и при-
родни знаменитости во рурални средини; 

- до 17.000.000 денари за прифатливи трошоци кои 
се однесуваат на комбинирани проекти кои вклучуваат 
и изградба и/или реконструкција патна инфраструктура 
за поврзување на селата со културни знаменитости и 
локалитети од значење за селската популација, изград-
ба и/или реконструкција на селски улици и изградба 
и/или реконструкција на плоштади, зелени површини 
и/или шеталишта во рурални средини. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за поблиските дополни-
телни услови за подршката од мерките за рурален развој, 
прифатливите трошоци и висината на подршката за при-
фатливите трошоци по корисник по поединечна мерка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/11).  

 
Член 13 

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

 
Бр. 02-8409/1            Министер, 

12 септември 2011 година           Љупчо Димовски, с.р. 
     Скопје 
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2800. 
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за земјо-

делство и рурален развој  ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 49/10 и 53/11), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА 
КОРИСНИЦИ ПО МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските крите-

риуми за избор на корисници по мерките за рурален развој.  
Според намената на поблиските критериуми за из-

бор на корисници по мерките за рурален развој се до-
делуваат соодветни бодови.   

Член 2 
Поблиски критериуми за избор на корисници за по-

мош за обука и информирање на земјоделските произ-
водители се следните: 

- доколку курсот или информативната сесија опфа-
ќа тема за примена на хигиенски пракси за фитосани-
тарни или ветеринарни стандарди во ЕУ се доделуваат 
50 бодови или доколку курсот или информативната се-
сија опфаќа тема за примена на пропишаните стандар-
ди од областа на заштита на животната средина се до-
делуваат 40 бодови или доколку курсот или информа-
тивната сесија опфаќа тема за воведување на земјодел-
ско производство со примена на повисоки стандарди за 
квалитет се доделуваат 35 бодови; 

- доколку информативната сесија има за цел да инфор-
мира над 150 земјоделски производители од еден стати-
стички регион или доколку курсот има за цел да обучи над 
30 земјоделски производители лоцирани во еден определен 
производен регион се доделуваат 20 бодови; 

- доколку курсот или информативната сесија се фо-
кусирани на една тема се доделуваат 20 бодови и 

- доколку вредноста на прифатливите трошоци не 
надминува 600.000 денари се доделуваат  10 бодови. 

 
Член 3 

Поблиски критериуми за избор на корисници на ко-
рисниците на поддршка за инвестиции за модернизаци-
ја на земјоделски стопанства, се следните: 

- доколку подносителот е земјоделско стопанство 
чиј носител е физичко лице регистрирано согласно за-
кон или правно лице формирано од физички лица со 
приоритетна земјоделска дејност со седиште во село се 
доделуваат 35 бодови;  

- доколку носителот на семејното земјоделско сто-
панство има социјален статус на  самохран родител и е 
регистриран за вршење на земјоделска дејност соглас-
но закон се доделуваат 20 бодови; 

- доколку вкупната вредноста на бараната помош не 
надминува 1.200.000 денари се доделуваа 15 бодови; 

- доколку носителот на земјоделското стопанство 
односно едно од одговорните лица на правното лице е 
на возраст од 18 до 40 години на денот на поднесување 
на барањето или доколку носителот на земјоделското 
стопанство односно едно од одговорните лица на прав-
ното лице е жена се доделуваат 10 бодови; 

- доколку на земјоделското стопанство му е доделе-
но државно земјоделско земјиште на плодоуживање се 
доделуваат 10 бодови и 

- доколку земјоделското стопанство е во постапка 
на сертификација за органско производство или друг 
стандард за квалитет на примарни земјоделски произ-
води или поседува сертификат за органско производс-
тво или друг стандард за квалитет на примарни земјо-
делски производи за производните капацитети за кои 
бара поддршка се доделуваат 10 бодови. 

 
Член 4 

Поблиски критериуми за избор на корисници за ин-
вестиции во примарната обработка на дрвната маса и 
обработка на био маса од шумите, се следните: 

- доколку подносителот е трговец поединец или правно 
лице основано од физички лица со приоритетна дејност од 
областа на шумарството со седиште во село и во рангот на 
микро претпријатие се доделуваат 30 бодови;  

- доколку инвестицијата е во село се доделуваат 25 бо-
дови; 

- доколку подносителот-правното лице се занимава со 
дејноста повеќе од една година се доделуваат 20 бодови; 

- доколку вредноста на инвестицијата не надминува ви-
сина од 1.500.000 денари се доделуваат 15 бодови и 

- доколку едно од одговорните лица на подносителот-
правното лице е на возраст од 18 до 40 години на денот на 
поднесување на барањето се доделуваат 10 бодови. 

 
Член 5 

Поблиски критериуми за избор на корисници за ин-
вестиции за преработка и маркетинг на земјоделски 
производи освен за јавни инвестиции во пазарна ин-
фраструктура за постбербени активности или активно-
сти за собирање и чување на примарни земјоделски 
производи за нивна натамошна намена, се следните: 

- доколку подносителот е трговец поединец или 
правно лице основано од физички лица со приоритетна 
дејност од областа на откуп, чување и преработка на 
земјоделски производи со седиште во село и во рангот 
на микро претпријатие се доделуваат 30 бодови;  

- доколку инвестицијата се однесува на примарна пре-
работка и складирање на ориз се доделуваат 25 бодови; 

- доколку инвестицијата се однесува на преработка 
на јајца се доделуваат 20 бодови; 

- доколку инвестицијата е во село се доделуваат 25 
бодови или доколку инвестицијата е во рурална среди-
на освен село се доделуваат 15 бодови; 

- доколку едно од одговорните лица на правното 
лице е на возраст од 18 до 40 години на денот на под-
несување на барањето се доделуваат 10 бодови и 

- доколку вредноста на инвестицијата не надминува 
висина од 3.500.000 денари се доделуваат 10 бодови.  

Член 6 
Поблиски критериуми за избор на корисници за по-

добрување на квалитетот на живот во рурални среди-
ни, се следните: 

- доколку подносителот е општина со рурален цен-
тар се доделуваат 50 бодови; 

- доколку инвестицијата е наменета за планински 
подрачја се доделуваат 30 бодови; 

- доколку инвестицијата е наменета за депопулаци-
они рурални подрачја се доделуваат 10 бодови и 

- доколку инвестицијата не надминува 5.000.000 де-
нари се доделуваат 10 бодови. 

 
Член 7 

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

 
Бр. 02-8410/1               Министер, 

12 септември 2011 година           Љупчо Димовски, с.р. 
     Скопје 

__________ 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2801. 
Претседателот на Советот на јавните обвинители на 

Република Македонија врз основа на член 14 ст.1 т.1 и 
чл.14 ст.2 од Законот за Советот на јавните обвинители 
на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр. 
150/07), распиша  

О Г Л А С 
за избор на  

I 
1. Член на Советот на јавните обвинители на Репуб-

лика Македонија 
 
Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните 

обвинители на Република Македонија на огласот може 
да се пријави секој јавен обвинител кој во моментот на 
објавувањето на огласот врши функција на јавен обви-
нител и кој има најмалку осум години стаж како јавен 
обвинител и во последните две години да не му е изре-
чена дисциплинска мерка. 



14 септември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 124 - Стр. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
2802. 
Врз основа на член 8 став 1 од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија 
спортист – Спортска надеж (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 127/2008), директорот на 
Агенцијата за млади и  спорт, на ден 23 август 2011 година, донесе 

 
Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ 

Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија кандидатите 
својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот и доставуваат:  

- Потврда за стаж како јавен обвинител. 
- Потврда дека во последните две години не му е изречена дисциплинска мерка. 
- Биографски податоци за стручниот и професионалниот развој. 
- Податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадена од Академијата за обука на судии 

и јавни обвинители. 
- Изјава за која листа се пријавува. 
Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријавите да ги достават до Советот на јавните обвинители на 

Република Македонија на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр.26 кат 4, во рок од 15 од објавата на огласот во „Служ-
бен весник на РМ“    

Некомлетните документи нема да бидат  разгледувани. 
 
А.бр. 166-5/11                              Совет на јавните обвинители 

14 септември 2011                                   на Република Македонија     
   Скопје                                                           Претседател, 
                                                   Костадин Кизов, с.р. 

____________________ 



Стр. 14 - Бр. 124 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 септември 2011 
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Стр. 16 - Бр. 124 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 септември 2011 
 



14 септември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 124 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 124 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 септември 2011 
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Стр. 20 - Бр. 124 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 септември 2011 
 



14 септември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 124 - Стр. 21 



Стр. 22 - Бр. 124 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 септември 2011 
 



14 септември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 124 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 124 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 септември 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 Бр.08-1185/44                                    Директор, 
23 август 2011 година                                          Дипл. правник Диме Спасов, с.р. 
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contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон 
кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ 

 
Број 124                 14 септември 2011, среда                           Год. LXVII
www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk_

  
           

 Стр.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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С О Д Р Ж И Н А  

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО 
ОДЛУКАТА 2011/273/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 9 МАЈ 2011 ГОДИНА 

ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА–ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
Стр. 2 - Бр. 124 КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 14 септември 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Бр. 51-4280/1                                                                Претседател на Владата 
6 септември 2011 година         на Република Македонија, 

       Скопје                                                                      м-р Никола Груевски, с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГ-
ЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2011/18/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 14 

ЈАНУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА 
2010/656/ЗНБП НА СОВЕТОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ  
НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ  

НА СЛОНОВАТА КОСКА 
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    Бр. 51-4278/1                                                                Претседател на Владата 
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